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EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen 
betreffende verbeurdverklaring en inbeslagneming. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

De ondergetekende is het met vele leden eens, dat, wanneer 
dit wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, de mogelijkheden 
tot verbeurdverklaring belangrijk zullen zijn uitgebreid. Dit is 
echter maar één kant van de zaak. Er staat o.m. tegenover, 
dat eenheid van rechtssysteem wordt verkregen, dat de waar
borgen voor de rechten van belanghebbenden worden versterkt 
en — in het algemeen — dat het stuk strafrecht, dat in de 
verbeurdverklaring tot uitdrukking komt, gemoderniseerd 
wordt, dit in aansluiting aan de modernisering van de overige 
delen van het strafstelsel in voorgaande jaren. Wat betreft de 
verbeurdverklaring van voorwerpen, die niet aan de veroor
deelde toebehoren, dient wel in acht te worden genomen, dat 
deze figuur in het geldende recht geenszins onbekend is. Men 
kan haar behalve in enige bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht en in de Wet op de economische delicten vinden in 
niet minder dan 33 bijzondere wetten. 

§ 1. De vrees van vele leden, dat in het strafrecht een 
element van willekeur zou worden gebracht door de mogelijk
heid te openen om voorwerpen verbeurd te verklaren, die niet 
toebehoren aan een veroordeelde," kan de ondergetekende niet 
delen. In de Memorie van Antwoord over het Voorlopig Ver
slag van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede 
Kamer (blz. 2) is uiteengezet, waarom het wenselijk wordt 
geacht verbeurdverklaring van zodanige voorwerpen mogelijk 
te maken. Daarbij te dezer plaatse aansluitende, moge de onder
getekende nog eens onderstrepen, dat aan derden toebehorende 
voorwerpen alleen zullen kunnen worden verbeurd verklaard, 
als bewezen is, dat de eigenaar opzet of schuld had met betrek
king tot het in verkeerde handen raken van die voorwerpen. 
Het lijkt hem daarom minder juist het zó voor te stellen, 
dat het van een toevallige omstandigheid afhangt of de eigenaar 
door verbeurdverklaring nadeel ondervindt. Eerder zou men 
het een onwenselijke toevallige omstandigheid kunnen noemen, 
als van verbeurdverklaring zou moeten worden afgezien, omdat 
niet de verdachte eigenaar van het voorwerp was, maar een 
ander, wie evenzeer een verwijt treft met betrekking tot het 
laakbare gebruik van dat voorwerp. 

Uitbreiding van de bepalingen betreffende deelneming en 
begunstiging zou uiteraard veel verder gaande consequenties 
hebben. De ondergetekende ziet daaraan momenteel geen be
hoefte en zeker zou zodanige uitbreiding niet in het kader van 
het onderhavige ontwerp passen. 

Het stemt tot voldoening, dat vele andere leden hun instem
ming met de voorgestelde regeling betuigden. 
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, § 2. De niet als verdachte terechtstaande personen, wier 
goederen kunnen worden verbeurd verklaard, zijn inderdaad 
geen partij in het strafproces en kunnen zich ter terechtzitting 
dus ook niet doen horen (wel is gewaarborgd, dat zij, zo 
althans hun woonplaats bekend is, over de inbeslagneming of 
verbeurdverklaring worden ingelicht). Het wetsontwerp gaat er 
van uit, dat belanghebbenden hun rechten als regel geldend 
maken door zo spoedig mogelijk tegen de inbeslagneming op 
te komen. Is dit niet gebeurd of is het beslag gehandhaafd, dan 
blijft het ter terechtzitting de taak van het openbaar ministerie, 
aannemelijk te maken, dat de voorwerpen door opzet of schuld 
van de eigenaar in verkeerde handen zijn gekomen; de rechter 
kan eerst tot verbeurdverklaring overgaan, indien hij daarvan 
op grond van hetgeen ter zitting is aangevoerd overtuigd is. 
Van omkering of vereenvoudiging van de bewijslast kan dan 
ook niet worden gesproken. 

De ondergetekende is van oordeel, dat het vierde lid van 
artikel 359 van het Wetboek van Strafvordering de rechter 
verplicht te motiveren waarom hij verbeurdverklaring van aan 
een ander dan veroordeelde toebehorende voorwerpen beveelt. 
Deze motivering behoort naar zijn inzicht tot de opgave der 
bijzondere redenen, die de bijkomende straf van verbeurdver
klaring hebben bepaald. Hij heeft derhalve geen aanleiding 
gevonden een aanvulling van bedoeld artikel voor te stellen. 

Met de aan het woord zijnde leden is hij ervan overtuigd, 
dat de rechter een wijs en voorzichtig gebruik zal maken van 
de in dit wetsontwerp vervatte bevoegdheden. Het verheugt 
hem, dat de bedoelde leden hun steun aan dit wetsontwerp 
willen geven. 

§ 3. Slechts een enkele maal wordt op het Departement 
van de ondergetekende een verzoek ontvangen tot vergoeding 
van schade, geleden als gevolg van te lage opbrengst van in 
beslag genomen goederen, die ingevolge het Besluit verbeurd-

verklaarde en in beslag genomen voorwerpen waren overge
dragen aan een provinciale voedselcommissaris. De ondergete
kende heeft geen reden om aan te nemen, dat het verkoopbeleid 
van bedoelde gemachtigden in het algemeen bedenkingen ont
moet. Bij de voorbereiding van de algemene maatregel van 
bestuur ter uitvoering van het ontworpen artikel 117a Wetboek 
van Strafvordering zal zeker worden nagegaan welke waar
borgen kunnen worden gegeven voor een redelijke opbrengst 
bij vervreemding van in beslag genomen goederen. Evenwel 
dient te worden bedacht, dat het bedrag der opbrengst in elk 
concreet geval afhankelijk is van verschillende factoren, die 
tevoren niet altijd kunnen worden overzien, zodat een sluitend 
systeem van algemene voorschriften op dit punt wel niet zal 
kunnen worden gegeven. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede
deling van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld 2 mei 1958. 

DE WILDE 
LOUWES 
VAN BRUGGEN 
BEAUFORT 
MAENEN. 


