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Het verheugt de ondergetekende, dat het ontwerp als geheel 
door de vaste Commissie voor Justitie met instemming begroet 
is. Uit de inleidende opmerkingen der commissie trekt de 
ondergetekende de conclusie, dat zijn toenmalige ambtsvoor-
ganger, wijlen mr. Donker, zich door het indienen van het 
wetsontwerp blijkbaar niet in een wespennest heeft gestoken. 
Ondergetekende koestert de verwachting, dat hij er met onder-
staande opmerkingen toe kan bijdragen, dat sommige angels, 
welke nog in het voorstel zouden zijn blijven steken, daaruit 
worden verwijderd. 

Ook ondergetekende hecht bijzondere waarde aan het feit, 
dat het ontwerp mede een bijdrage is tot de afschaffing van 
de bezettingsregelingen. 

Naar aanleiding van de verdere beschouwingen der com-
missie zij het volgende opgemerkt. 

Wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht 
1. Verscheidene leden der commissie gaan de voorgestelde 

verruimingen van de mogelijkheid tot verbeurdverklaring wel 
heel ver; zij wijzen erop, dat uit het bestaan van een zo ruime 
mogelijkheid in de sfeer van het economisch strafrecht niet 
de wenselijkheid van een uitbreiding daarvan buiten die sfeer 
kan worden afgeleid. 

De ondergetekende geeft toe, dat ten opzichte van de be-
staande tekst van het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid 
van verbeurdverklaring in menig opzicht wordt uitgebreid. Zijn 
toenmalige ambtsvoorganger heeft in de Memorie van Toe-
lichting de wenselijkheid daarvan uitvoerig betoogd, zonder 
zich daarbij in algemene zin te beroepen op het precedent van 
de economische strafwetgeving. Integendeel, in de toelichting 
is er de nadruk op gelegd, dat met name twee feiten — de 
snelle vermenigvuldiging der leges speciales (waarbij zeker niet 
alleen is gedacht aan de Wet op de economische delicten) en 
het lange leven der bezettingsregelingen — tot de conclu''c 
voeren, dat de bepalingen der Wetboeken ten aanzien van te 
onderhavige materie niet in alle opzichten aan de huidige eisen 
voldoen (Algemene beschouwingen, § 2). Verder blijkt ook 
uit § 4 van de Algemene beschouwingen, dat het economische 
strafrecht naar zijn eigen merites is beschouwd evenals het fis-
cale en het militaire straf- en strafprocesrecht. 

Afgezien van de verruimingen, welke in de regeling van het 
Wetboek van Strafrecht over de verbeurdverklaring worden 
aangebracht en zouden zijn samen te vatten als wetstechnische 
aanvullingen dan wel aanpassingen aan de gevormde jurispru-
dentie, wordt de bestaande regeling hoofdzakelijk uitgebreid op 
twee punten. Vooreerst worden voor verbeurdverklaring vatbaar 
verklaard naast de voorwerpen, die aan de veroordeelde toe-
behoorden, ook die, welke toebehoorden aan een persoon, door 
wiens opzet of schuld zij zich in verkeerde handen bevonden. 
Voorts zal verbeurdverklaring niet alleen kunnen worden op-
gelegd in gevallen van misdrijf, doch ook terzake van over-
treding. Enige leden konden zich blijkens het Voorlopig Ver-
slag niet verenigen met de hier in de eerste plaats bedoelde 
verruiming, terwijl de uitbreiding in algemene zin tot culpoze 
misdrijven en overtredingen bij verscheidene andere leden op 
ernstig bezwaar stuitte. Ondergetekende moge hieromtrent het 
navolgende opmerken. 
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Onder de vigeur van de bestaande wet is weliswaar vereist 
dat de voorwerpen de veroordeelde moeten toebehoren, doch 
hierbij dient in acht te worden genomen, dat ook anderen dan 
de veroordeelde kunnen worden getroffen. Blijkens arrest van 
de Hoge Raad van 16 december 1918, W. 10370 doet aan de 
geldigheid van de opgelegde straf van verbeurdverklaring niet 
af, dat de goederen alleen aan de schuldige dan wel aan deze, 
in eigendom met anderen, toebehoorden en wel „omdat de 
goederen ook in het laatste geval kunnen gezegd worden aan 
de schuldige toe te behooren, zij het niet uitsluitend". Reeds 
volgens het bestaande recht kunnen dus belangen van derden, 
zij het speciale derden, door de verbeurdverklaring worden 
aangetast. Het speciale ligt hierin, dat de derde, te zamen met 
de veroordeelde, eigenaar van het voorwerp is. Daarbij is het 
overigens niet nodig dat hem enig verwijt voor het gebruik of 
beter: misbruik van het voorwerp kan worden gemaakt. Het 
onderhavige voorstel nu trekt de kring van speciale derden 
ruimer, doch anderzijds wordt de eis gesteld dat wel degelijk 
een verwijt kan worden gemaakt over het gebruik van het 
voorwerp (de rechten van de mede-eigenaar worden door het 
wetsvoorstel eveneens gewaarborgd, omdat ook hij zich immers 
als belanghebbende kan laten gelden). Is van opzet of schuld 
echter wel gebleken, dan dient naar het oordeel van onderge-
tekende ook buiten het geval van mede-eigendom degene, die 
zijn voorwerpen in verkeerde handen heeft gebracht, niet een 
wettelijk gewaarborgde vrijdom tegen aantasting van zijn goe-
deren te genieten. Overigens beoogt het wetsontwerp niet, dat 
schuldige samenwerking in alle gevallen wordt gestraft — in 
het algemeen blijft de regeling omtrent de beperkte strafrech-
tclijke aansprakelijkheid van derden onaangetast — doch wel 
dat de schuldige samenwerking gevolgen kan hebben ten aan-
zien van die voorwerpen, die niet in handen van de overtreder 
behoren te worden gelaten. Ter nadere adstructie van de 
stelling dat het niet wenselijk is, derden-eigenaars altijd buiten 
schot te laten, moge — overigens met verwijzing naar hetgeen 
in de Memorie van Toelichting terzake reeds werd betoogd — 
als voorbeeld worden genoemd het zeker niet ondenkbare geval, 
dat een geweer of ander jachtmiddel wordt uitgeleend aan een 
notoire stroper, van wie de eigenaar moest voorzien, dat hij het 
geleende voor strafbare doeleinden zou gebruiken. In dezelfde 
lijn liggen de gevallen, waarin de derde om bepaalde redenen 
van bewijsrechtelijke of andere aard zelf niet kan worden ver-
cordeeld terwijl niettemin wel vaststaat dat zijn rol met be-
trekking tot de voorwerpen een laakbare was. Het is dan ook 
redelijk, dat de omstandigheid dat de veroordeelde door zijn 
verwijtbaar toedoen over de voorwerpen kon beschikken, kan 
leiden tot verbeurdverklaring evenals wanneer de veroordeelde 
zelf eigenaar zou zijn geweest. Te bedenken valt hierbij overi-
gens nog, dat de rechter ongetwijfeld slechts in duidelijke ge-
vallen tot verbeurdverklaring van aan derden toebehorende 
voorwerpen zal overgaan, terwijl een extra waarborg is gelegen 
in de ontworpen mogelijkheid van beklag. Bij dit alles sluit de 
ondergetekende zich dan ook gaarne aan bij de opmerking van 
de vaste Commissie voor Justitie, aan het slot van punt 8 van 
het Voorlopig Verslag, luidende: 

„Blijkens de ontwikkeling van de economische wetgeving op 
dit punt is in het huidige sociaal-economische bestel de nood-
zaak ontstaan de vatbaarheid voor verbeurdverklaring niet 
langer te beperken tot aan de veroordeelde toebehorende voor-
werpen, maar deze uit te breiden tot aan anderen toebehorende 
voorwerpen.". 

Ondergetekende heeft de indruk gekregen, dat deze opmer-
king van algemene strekking is en zich niet beperkt tot de 
specifieke materie der economische delicten. Daarbij meent hij 
dat in deze opmerking reeds besloten ligt de weerlegging van 
de opvatting van enige leden, dat het nodig zou zijn om de 
bepalingen van artikel 7, lid 1, onder d, der Wet op de econo-
mische delicten thans te wijzigen. Overigens is hij van oordeel, 
dat noch van deze speciale bepaling, noch van de thans voor-
gestelde algemene bepaling gezegd kan worden, dat zij een 
onnodige inbreuk zal zijn op het beginsel „geen straf zonder 
schuld". De straf van verbeurdverklaring wordt uitgesproken 

tegen de verdachte zelf, niet tegen de derde-eigenaar. Zij heeft 
voor deze wel het effect van vermogensnadcel, doch dat is 
gemotiveerd door de omstandigheid dat hem ten aanzien van 
het in verkeerde handen komen der voorwerpen opzet of 

. schuld kan worden verweten. Toegegeven kan worden, dat het 
schuldbegrip hier op een eigensoortige wijze relevantie ver-
krijgt, doch inbreuk op het genoemde adagium acht de onder-
getekende niet aanwezig. Artikel 7 der Wet op de economische 
delicten wordt aan deze regeling aangepast, ter meerdere 
waarborg van de rechten van de derde; deze geniet thans alleen 
bescherming indien blijkt dat hij te goeder trouw was, terwijl 
volgens de nieuwe regeling moet vaststaan, dat hij te kwader 
trouw was. 

Een ander bezwaar tegen het voorgestelde artikel 33a achtten 
de op dit stuk aan het woord zijnde leden, dat aan de rechter 
de bevoegdheid wordt gegeven te oordelen over de opzet of de 
schuld van een persoon, die niet in een strafgeding is betrokken. 
Zonder te willen ontkennen, dat hier inderdaad een moeilijk 
punt ligt, moge ondergetekende er op wijzen, dat de derde-
eigenaar weliswaar niet zelf als verdachte terecht behoeft te 
staan, doch het normale onderzoek zich ook tot zijn gedra-
gingen zal moeten uitstrekken, zoals ook thans reeds voorkomt 
in gevallen, waarin een bepaalde invloed, die derden op de 
verdachte hebben uitgeoefend, mede bepalend is voor de 
strafmaat. Overigens heeft de belanghebbende volgens het 
wetsontwerp in elk geval het recht zich over de inbeslag-
neming en in een later stadium eventueel ook nog over de 
verbeurdverklaring te beklagen en een beslissing van de rechter 
uit te lokken. 

Tenslotte achtten de op dit stuk aan het woord zijnde leden 
de omschrijving „verkeerde handen" te vaag. Ondergetekende 
moge opmerken, dat bij de schuldigverklaring van de verdachte 
tevens zal vaststaan wie „verkeerde handen" bleek te hebben. 
Men zou ook kunnen lezen „in handen van de schuldige", ware 
het niet, dat de kwaliteit van schuldige bij het begaan van het 
strafbare feit nog niet vaststond. 

Met enkele andere leden is ondergetekende van mening, dat 
aan de rechter de vrijheid, die het wetsontwerp hem geeft, ten 
volle kan worden toevertrouwd. Terecht wijzen deze leden op 
de volgens het wetsontwerp tevens aan de rechter toe te kennen 
bevoegdheid, door toekenning van een geldelijke tegemoet-
koming de zwaarte van de straf van verbeurdverklaring te miti-
geren. 

Omtrent de voorgestelde algemene verruiming van de vat-
baarheid voor verbeurdverklaring tot culpoze misdrijven en 
overtredingen moge ondergetekende vooropstellen, dat men de 
wetstechnische mogelijkheden om de bedreiging van de straf 
van verbeurdverklaring af te stemmen op de bijzondere aard 
van de betrokken materie niet dient te overschatten; de bepa-
lingen in bijzondere wetten vertonen dan ook vrijwel geen sys-
tematiek. Dit is begrijpelijk, indien men bedenkt, dat de wet-
gever zelden tevoren kan overzien van welke aard eventuele 
overtredingen zullen zijn. Wat het vermogen van de wetgever 
betreft om zinvol te kunnen differentiëren, spreken de 56 aan-
passingsbepalingen van het onderhavige wetsontwerp duidelijke 
taal. In het bijzonder wordt gewezen op artikel 195 van de 
Gemeentewet, dat zonder enige nadere omschrijving de be-
voegdheid tot het bedreigen van de straf van verbeurdverkla-
ring overlaat aan de gemeentelijke wetgevers. Hiertegenover 
staat, dat b.v. de Wegenverkeerswet vrijwel niet de mogelijk-
heid van verbeurdverklaring kent, terwijl toch juist de ervaring 
in de laatste jaren heeft geleerd, dat aan een beeldend ingrijpen 
met betrekking tot een gevaarlijk gebleken voertuig wel dege-
lijk behoefte bestaat. Nu spreekt het vanzelf, dat verbeurdver-
klaring niet moet worden opgelegd ter zake van het rijden 
met een rijwiel zonder achterlicht, doch men kan de hantering 
van een strafbepaling, die verbeurdverklaring mogelijk maakt, 
toch geredelijk overlaten aan de rechter. Deze kan in het be-
doelde geval — met toepassing van artikel 23 van het Wetboek 
van Strafrecht — ook een geldboete van f 5000 opleggen. Men 
stelt wel voldoende vertrouwen in de rechter om een recht-
vaardige geldboete vast te stellen. Ondergetekende meent, dat 
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gelijk vertrouwen kan worden gegeven ten aanzien van de 
toepassing van de verbeurdverklaring. 

Alhoewel ondergetekende geenszins wil afdoen aan de prin-
eipiële waarde van de opmerking van de op dit punt aan het 
woord zijnde leden, dat de wetgever zich van strafbepaling tot 
strafbepaling rekenschap dient te geven van de mate van straf-
bedreiging, moet hij daartegenover stellen, dat de praktijk heeft 
geleerd, dat zulks ondoenlijk is en dat het bestaande gebrek 
aan systeem alleen maar bestendigd wordt, zolang niet een 
algemene regeling tot stand komt. Aan een algemene regeling 
kan men met vrucht de eis stellen, dat deugdelijke waarborgen 
worden gegeven voor de belangen van de rechtsgenoten; bij 
incidentele regelingen in bijzondere wetten zal, zoals de prak-
tijk leert, met minder genoegen moeten worden genomen. 

Een soepel stelsel van gehele of gedeeltelijke teruggave van 
de opbrengst waarin tevens voldoende mogelijkheden voor de 
rechtsgenoten zijn voorzien om bij de rechter hun belangen 
naar voren te brengen, geeft naar het oordeel van onderge-
tekende hogere waarborgen voor een goede rechtsbedeling dan 
een geheel van verspreide bepalingen in vele bijzondere wetten. 

Wat betreft de verhouding tussen de verbeurdverklaring en 
de geldboete moge worden opgemerkt, dat het kan voorkomen, 
dat verbeurdverklaring zwaarder treft dan een geldboete, maar 
men dient anderzijds te bedenken, dat de geldboete, ingevolge 
artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht, kan lopen tot 
bedragen, die voor grote categorieën van veroordeelden over-
matig zwaar kunnen zijn. Het bestaande strafstelsel geeft een 
grote mate van vrijheid aan de rechter, waarbij het vertrouwen 
in 's rechters inzicht doorslaggevend is. Zoals reeds gezegd, 
ziet ondergetekende niet in waarom wel aan de rechter kan 
worden toevertrouwd om te kiezen tussen de algemene minima 
van vrijheidsstraffen en geldboete en de vaak hoge maxima, 
terwijl hem niet zou kunnen worden toevertrouwd op de juiste 
wijze de straf van verbeurdverklaring te hanteren. 

2. Door de hier aan het woord zijnde leden wordt er te-
recht op gewezen, dat in de jurisprudentie onder „voorwerp" 
in bepaalde omstandigheden ook onroerende goederen zijn 
begrepen. De ondergetekende meent dat de ontwikkeling van 
deze jurisprudentie met vertrouwen kan worden tegemoet ge-
zien. Daarbij hangt veel van de omstandigheden af. Gesteld b.v. 
dat iemand van een bouwterrein een wastafel, een geijser, of 
een dergelijk voorwerp ontvreemdt en dit vervolgens in zijn 
woning bevestigt, dan zou het rechtsgevoel niet bevredigd zijn 
indien het voorwerp, onroerend geworden, niet meer voor in-
beslagneming of verbeurdverklaring vatbaar zou zijn. De ver-
dere vormgeving aan het recht in dit opzicht zou onderge-
tekende intussen liever willen overlaten aan de rechter. Wan-
neer de wet zou aangeven in welke gevallen onroerende 
goederen voor verbeurdverklaring vatbaar zijn, zou het gevaar 
bestaan dat de wetstekst of te ruim of te eng zou worden, nu 
moeilijk tevoren geheel is te overzien onder welke omstandig-
heden verbeurdverklaring van onroerende goederen redelijk is 
te achten. Aanleiding voor ingrijpen van de wetgever zou er 
uiteraard zijn, indien de jurisprudentie zich in een ongewenste 
richting bewoog, doch dat is hier niet het geval. Bij dit alles 
dient bedacht, dat het onderhavige ontwerp wel een nadere 
regeling bedoelt te geven van de gevallen, waarin voorwerpen 
verbeurd kunnen worden verklaard, doch niet beoogt in het 
begrip „voorwerp" wijziging te brengen. 

3. Het oordeel van dezelfde leden, dat een element van 
discriminatie ligt in de laatste zinsnede van het ontwerp-artikel 
33a, acht de ondergetekende wel begrijpelijk, doch niet juist. 
Dat voorwerpen, waarvan de derde-eigenaar geen bekende ver-
blijfplaats in Nederland heeft, vatbaar voor verbeurdverklaring 
zijn zonder dat behoeft te blijken, dat zij zich door diens 
opzet of schuld in verkeerde handen bevonden, is een rege-
ling, die uitsluitend om praktische redenen wordt voorge-
steld. Hierbij is in het bijzonder gedacht aan de gevallen 
van smokkelarij. Het is doorgaans niet eenvoudig de rol vast 
te stellen, die een buitenslands verblijvend persoon in een 
strafzaak heeft gespeeld. De opsporingsambtenaar kan een zo-
danige derde — zo hij al vindbaar is — niet zelf horen en 

gerechtelijke stukken (dagvaardingen b.v.) kunnen niet zonder 
meer aan het buitenlandse adres worden uitgereikt. In elk geval 
is te verwachten, dat het verplicht in het proces betrekken van 
de derde-eigenaar, die geen verblijf hier te lande heeft, aan-
zienlijk vertraging in de behandeling daarvan zou opleveren. 
Het lijkt de ondergetekende daarom beter, de rechter in de in 
aanmerking komende gevallen de gelegenheid te geven, tot 
verbeurdverklaring over te gaan zonder dat de eigenaar tevoren 
is opgespoord en gehoord. Hiertoe kan naar zijn mening te 
gereder worden besloten omdat enerzijds te verwachten is, dat 
de rechter in zaken als hierbedoeld slechts in sprekende ge-
vallen verbeurverklaring zal bevelen en anderzijds de bctrok-
kene nog gedurende enige maanden na de uitspraak de be-
voegdheid heeft, zich bij de rechter te beklagen. 

4. Met „feit" wordt aan het slot van artikel 33« bedoeld het 
strafbare feit, terzake waarvan de verbeurdverklaring kan 
worden uitgesproken. Inderdaad zal het tijdstip waarop dat 
feit is gepleegd niet samenvallen met dat van de belemmering 
der opsporing en dat der vervaardiging of bestemming van 
voorwerpen tot het begaan van het misdrijf. De ondergetekende 
is echter van oordeel, dat voor wat de eigendomsrechten betreft 
zonder bezwaar kan worden uitgegaan van het tijdstip waarop 
het delict werd gepleegd. De vervaardiging of bestemming van 
voorwerpen tot het begaan van het concrete misdrijf zal als 
regel slechts kort voor het plegen ervan geschieden. Anderzijds 
zal er ook tussen het misdrijf zelf en het gebruik van voor-
werpen tot belemmering van de opsporing daarvan in het alge-
meen geen lange tussenruimte liggen. Het zal dan ook niet licht 
voorkomen, dat inmiddels overgang van eigendomsrechten 
plaatsvindt. Om redenen van eenvoud geeft de ondergetekende 
daarom de voorkeur aan de voorgestelde regeling. Om misver-
stand uit te sluiten is bij Nota van Wijzigingen „het feit" ver-
vangen door „het strafbare feit". 

5. Inderdaad kan het thans voorgestelde systeem, waarbij 
van derden-eigenaars de kwade trouw (opzet of schuld) moet 
vaststaan, wil verbeurdverklaring mogelijk zijn, in sommige 
gevallen tot een andere uitkomst leiden dan het tegenwoordige 
artikel 7, tweede lid, van de Wet op de economische delicten, 
dat overigens in het algemeen met betrekking tot de bescher-
ming van de rechten van derden minder ver gaat dan de rege-
ling van dit ontwerp. In het ontwerp is intussen niet in het bij-
zonder rekening gehouden met de uitzonderlijke gevallen, dat 
derden het voorwerp, na het begaan van het delict, te goeder 
trouw hebben verkregen. Een leemte zou de ondergetekende 
dit niet willen noemen. Het komt hem namelijk voor, dat de-
gene, die het voorwerp naderhand te goeder trouw verwierf 
van de derde-eigenaar, niet meer recht op bescherming kan 
doen gelden dan hij, die het voorwerp verkrijgt van de dader-
eigenaar. Wil men bescherming van verkrijgers te goeder 
trouw, dan zou die zich ook tot laatstgenoemde — eveneens 
uitzonderlijke — gevallen moeten uitstrekken. De ondergete-
kende acht het niet noodzakelijk voor deze gevallen een afzon-
derlijke bepaling op te nemen, te meer niet, omdat de latere 
verkrijger te goeder trouw, als belanghebbende, van het recht 
van beklag gebruik kan maken. 

6. De suggestie van de commissie om de mogelijkheid van 
geldelijke tegemoetkoming niet te beperken tot de gevallen 
van verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen, 
neemt de ondergetekende gaarne over, zoals kan blijken uit de 
Nota van Wijzigingen. Inderdaad geldt de ratio voor het ope-
nen van deze mogelijkheid evenzeer voor niet-inbeslaggenomen 
voorwerpen. 

7. De voorgestelde uitbreidingen van de mogelijkheid tot 
verbeurdverklaring komen inderdaad tegemoet aan van ver-
schillende zijden geuite wensen en centraliseren de over vele 
bijzondere wetten verspreide bepalingen in het strafwetboek. 

In de commissie is, uitgaande van deze stand van zaken, de 
opmerking gemaakt, dat de regeling niet is uitgebreid tot bij de 
verdachte aangetroffen voorwerpen, die weliswaar niet een rol 
hebben gespeeld bij het betrokken delict, doch wel aan zijn 
beschikking zouden dienen te worden onttrokken. Als voor-
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heelden worden genoemd een bos sleutels, een snijbrander e.d., 
aangetroffen bij een wegens diefstal veroordeelde. 

De commissie heelt zich, blijkens de slotalinea van onder-
deel 7 van het Voorlopig Verslag, gerealiseerd, dat verbeurd-
verklaring van voorwerpen als hier bedoeld niet in alle ge-
vallen gerechtvaardigd kan zijn en dat het derhalve nodig is, 
c o goed en hanteerbaar criterium te vinden voor de categorie 
niet bij het delict betrokken voorwerpen, die voor verbeurd-
verklaring in aanmerking zouden moeten komen. 

Voor het commune strafrecht zouden niet bruikbaar zijn de 
drie criteria, vermeld in het op dit punt als voorbeeld voor de 
hand liggende artikel 7, eerste lid, sub e, van de Wet op de 
economische delicten, te weten, dat de zaken moeten behoren 
tot de onderneming van de veroordeelde, soortgelijk moeten 
zijn aan die, waarmede of met betrekking tot welke het delict 
is begaan en daarmede met betrekking tot het delict verband 
moeten houden. Het in de commissie genoemde voorbeeld van 
Je bos sleutels, die bij een wegens diefstal veroordeelde is aan-
getroffen, toont al aan, dat men hier spoedig te ver zou kunnen 
gaan: sleutels kunnen uiteraard ook voor onschuldige doel-
cinden zijn bestemd. De commissie denkt echter kennelijk aan 
voorwerpen, waarvan zonder meer duidelijk is, dat het bezit 
er van tot nieuwe delicten kan leiden (verdovende middelen, 
pornografische lectuur, inbrekerswerktuigen e.d.). Naar het 
oordeel van de ondergetekende ligt het dan, gelet op de daar-
voor gestelde analoge vereisten, meer voor de hand dergelijke 
voorwerpen vatbaar te maken voor onttrekking aan het ver-
keer. Niet alleen vindt men dan een geschikt criterium in de 
gevaarlijkheid van het ongecontroleerd bezit der voorwerpen, 
doch tevens wordt vermeden dat de ontneming een strafkarak-
ter draagt, hetgeen in het algemeen minder gewenst is indien 
bet voorwerpen betreft, die niet in betrekking stonden tot 
het berechte strafbare feit. Bij Nota van Wijzigingen wordt het 
ontwerp overeenkomstig het vorenstaande aangevuld. De voor-
gestelde bepaling geeft reeds zoveel waarborgen tegen te ver 
gaand ingrijpen in de vrijheidssfeer van de justitiabelen, dat het 
de ondergetekende niet noodzakelijk voorkomt nog voor te 
schrijven, dat de maatregel der onttrekking aan het verkeer in 
deze gevallen slechts kan worden toegepast bij recidive, zoals 
de commissie voor ogen stond bij haar overigens verder strek-
kende suggestie. 

8. Het verheugt de ondergetekende dat de voorgestelde 
wijziging van de regeling der tenuitvoerlegging van verbeurd-
\erklaring door de commissie als een verbetering wordt be-
schouwd. Met betrekking tot de geopperde mogelijkheid van 
reële executie der verbeurdverklaring moge hij het volgende 
opmerken. In de eerste plaats zij er op gewezen dat gevallen, 
waarin verbeurdverklaring wordt bevolen van voorwerpen, die 
niet waren inbeslaggenomen, tot de uitzonderingen behoren. 
Heeft inbeslagneming niet plaats gehad omdat de voorwerpen 
door de verdachte onvindbaar zijn gemaakt, dan zou de 
mogelijkheid van reële executie weinig zin hebben, daar deze 
er meestal niet toe zou leiden dat de justitie de voorwerpen 
alsnog in handen krijgt. Een andere mogelijkheid is dat de 
. ;.k aanvankelijk niet van zoveel belang leek dat inbeslag-
neming nodig geoordeeld werd. Het komt de ondergetekende 
voor. dat aan reële executie ook in die —• weinig voorkomende 
)— gevallen, waarin niettemin verbeurdverklaring wordt be-
volen, nauwelijks behoefte bestaat. 

Als tweede argument noemt de commissie de onbillijkheden, 
d.ie zich bij verbeurdverklaring van aan een ander toebehorende 
voorwerpen zouden kunnen voordoen. Bij verbeurdverklaring 
van n;ct-inbeslaggenomen voorwerpen zou de veroordeelde de 
dupe worden, terwijl in het andere geval de derde het ver-
mogen .nadeel lijdt. De ondergetekende, de theoretische juist-
heid hiervan erkennende, moge er echter op wijzen, dat de bij-
komende straf altijd wordt uitgesproken tegen de veroordeelde, 
zodat het op zich zelf uiteraard bevredigend is, indien deze 
in feite uitsluitend wordt getroffen. De mogelijkheid van reële 
executie zou in deze gevallen het uit dit oogpunt averechtse 
effect moeten hebben, dat ook de derde schade lijdt. Niet dat 
de wetgever er bepaald op uit zou moeten zijn dit altijd te 
voorkomen (.de derde wordt alleen getroffen wegens opzet of 
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schuld ter zake dat het voorwerp in verkeerde handen is ge-
raakt), maar de ondergetekende kan zich voorstellen, dat de 
veroordeelde het soms op prijs zal stellen, de derde voor nadeel 
te bewaren door de vermogensschade, die de verbeurdverklaring 
meebrengt, voor eigen rekening te nemen. Die gelegenheid kan 
hem, naar het oordeel van de ondergetekende, worden gelaten. 

In verband met dit vraagpunt gaat de commissie nader in 
op het karakter der verbeurdverklaring, die in feite straf èn 
maatregel •tegelijk zou zijn, in tegenstelling tot de onttrekking 
aan het verkeer, die een zuivere maatregel is. De overweging 
der commissie is blijkbaar, dat de versterking van het maat-
regel-karakter, uitkomende in de mogelijkheid van verbeurd-
verklaring van aan anderen dan de veroordeelde toebehorende 
voorwerpen, op zich zelf al een reden is om reële executie 
mogelijk te maken. De ondergetekende stelt er prijs op, nier-
tegenover vast te stellen, dat de verbeurdverklaring juridisch 
uitsluitend bijkomende straf is en blijft. Inderdaad kan zij, 
wanneer derden er mede door worden getroffen, tegenover 
dezen min of meer het effect van een maatregel hebben, doch 
de ondergetekende ziet geen bepaalde reden, deze stand van 
zaken als het ware te onderstrepen door het scheppen van de 
— door de praktijk niet vereiste — mogelijkheid van reële 
executie. 

Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering 
9. Het verheugt de ondergetekende dat de ontworpen bc-

palingen betreffende teruggave van inbeslaggenomen voorwer-
pen een belangrijke verbetering worden geacht boven de thans 
geldende regeling. Inderdaad is het niet wel mogelijk, in het 
kader van de strafprocessuele regeling rekening te houden met 
alle civielrechtelijke vragen die zich hier kunnen voordoen; 
vandaar dat naar een middenweg is gezocht. Dat het resultaat 
de commissie gelukkig voorkomt stemt de ondergetekende tot 
voldoening. 

Hij kan niet anders verwachten dan dat de rechter zinvolle 
toepassing zal weten te geven aan de nieuwe regeling van arti-
kel 353. De bestaande bepaling is weinig gelukkig uitgevallen, 
hetgeen ertoe kon leiden, dat zij veelal buiten toepassing is 
gelaten. 

10. Ook van de waardering, welke de commissie uitspreekt 
voor de ontworpen nieuwe regeling van het beklag, nam de 
ondergetekende gaarne kennis. In het huidige artikel 103 is 
bepaald, dat vóór de aanvang der vervolging bevoegd is het 
gerecht,' op welks griffie de voorwerpen zijn overgebracht, het-
geen er inderdaad toe leidt, dat vóór de overbrenging, die in-
gevolge artike"! 116, tweede lid, moet geschieden zodra het 
belang van het onderzoek zulks toelaat, een klacht niet in 
behandeling kan worden genomen. In het ontworpen artikel 
552u is dit bezwaar ondervangen doordat tot het ontvangen 
ener klacht mede bevoegd is verklaard de rechtbank, binnen 
welker ressort de inbeslagneming is geschied. Een klacht kan 
dus desgewenst worden gedaan en behandeld terstond na de 
inbeslagneming. Bij Nota van Wijzigingen is intussen de ont-
worpen tekst, overeenkomstig het voorstel der commissie, ver-
duidelijkt. 

Door de voorgestelde mogelijkheid van beklag over ver-
beurdverklaring door andere belanghebbenden dan de ver-
oordeelde zelf. wordt beoogd een leemte in de huidige regeling 
aan te vullen. De ondergetekende nam er dankbaar nota van. 
dat deze verbetering als belangrijk wordt gezien. De ontworpen 
regeling wijkt speciaal in dit opzicht van de bestaande inciden-
tele regeling in de Wet op de economische delicten af, dat niet 
de goede trouw van de derde-eigenaar behoeft te worden aan-
getoond, doch dat zijn kwade trouw moet komen vast te staan. 
Wanneer het komt tot de behandeling van een beklag tegen 
verbeurdverklaring, dan is voor een gunstige beslissing daarop 
reeds voldoende dat gerede twijfel aan de aangenomen kwade 
trouw is gewekt. 

11. De ondertekende wil gaarne uitdrukking geven aan 
zijn voldoening, dat de voorgestelde regeling der z.g. onttrek-
king aan het verkeer de instemming der commissie heeft ge-
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vonden. Inderdaad wordt door de gekozen formulering der 
voor toepassing van deze maatregel gestelde vereisten voor-
komen, dat zij zou worden gehanteerd als een verkapte straf 
voor de individuele veroordeelde. Vereist is, dat de voorwerpen 
niet alleen in handen van de individuele veroordeelde, doch ook 
in handen van willekeurige andere particulieren gevaarlijk zijn 
te achten. Naar het oordeel van de ondergetekende kunnen de 
woorden „het ongecontroleerde hezit" op dit punt geen mts-
verstand wekken. 

12. Met hetrekking tot de geldelijke tegemoetkoming ingc-
val van onttrekking aan het verkeer vragen verscheidene leden 
zich af, of de rechter niet verplicht zou moeten worden deze 
toe te kennen als de voorwerpen niet toebehoorden aan de-
gene, die er een der in het ontwerp-artikel 119« omschreven 
handelingen mede heeft verricht, dan wel aan iemand, door 
wiens opzet of schuld zij in verkeerde handen zijn geraakt of 
die geen bekende verblijfplaats heeft. De ondergetekende 
meent deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Naar 
zijn oordeel is er voor de gemaakte onderscheiding, die voor 
een deel teruggrijpt op de hier niet aan de orde zijnde ver-
eisten voor verbeurdverklaring, geen voldoende grondslag. Het 
is namelijk zo, dat alle voorwerpen, die voor onttrekking aan 
het verkeer vatbaar zijn. per definitie „in verkeerde handen" 
zijn. Het ongecontroleerd bezit ervan — bij wie dit ook berust 
— is immers in strijd met de wet of met het algemeen belang. 
De eigenaar kan zich er dan ook niet over beklagen — onge-
acht zijn betrekking tot het strafbare feit —, dat de ge-
mcrimincerde voorwerpen hem worden ontnomen; dat risico 
is bij de verkrijging reeds ontstaan. Men denke in dit verband 
aan verdovende middelen, ontplofbare stoffen, pornografische 
lectuur e.d. Regel zal vermoedelijk zijn, dat geen tegemoet-
koming wordt gegeven; voor bijzondere gevallen kan de rech-
ter daartoe besluiten doch een imperatief voorschrift acht de 
ondergetekende hier zeker niet op zijn plaats. 

13. Met betrekking tot de systematiek van de plaatsing van 
de maatregel van onttrekking aan het verkeer is geaarzeld tus-
sen de in het ontwerp gevolgde methode en die, welke thans 
van verschillende kanten wordt aanbevolen. De ondergetekende 
kan bij nadere overweging medegaan met de gedachte, dat het 
om redenen van overzichtelijkheid de voorkeur verdient, de 
maatregel te plaatsen in het Wetboek van Strafrecht, onmid-
dcllijk na de verbeurdverklaring. In de Nota van Wijzigingen 
is deze verandering van systeem opgenomen. 

14. Bij de voorbereiding van het wetsontwerp is in het bij-
zonder van de zijde van het openbaar ministerie de wenselijk-
heid betoogd om in de wet te voorzien dat vorderingen, waarin 
de opbrengst van een strafbaar feit is belegd, verbeurd ver-
klaard kunnen worden. De ondergetekende wil vooropstellen, 
dat het betrekkelijk zelden zal voorkomen dat van de gegeven 
mogelijkheid gebruik moet worden gemaakt. De praktijk van 
de toepassing van de Wet op de economische delicten — die, 
voor zover bekend, geen voorbeelden oplevert — wijst ook in 
die richting. Anderzijds zullen het juist de sprekende gevallen 
zijn waarin de behoefte aan de mogelijkheid van verbeurdver-
klaring van vorderingen aan de dag zal treden. Tn die gevallen 
zal het meestal gaan om weinig ingewikkelde banksaldi (b.v. 
een spaarbankboekje), waarin de schuldige de opbrengst van 
onrechtmatig verkregen goed heeft belegd. Met deze voorop-
stelling voor ogen lijkt het aangewezen voor de executie van 
de verbeurdverklaring van vorderingen geen afzonderlijke, van 
het algemene recht afwijkende regeling op te nemen. De strek-
king van het voorgestelde artikel 577n van het Wetboek van 
Strafvordering is dan ook dat de Staat de vordering verwerft 
zoals zij luidt, dus met de voorwaarden en termijnen waaraan 
zij onderhevig is, en dat zij volgens de gewone regels van het 
burgerlijk recht moet worden geïnd. 

15. Het is niet geheel juist, dat het ontwerp de regeling der 
bevoegdheid tot inbeslagneming onaangeroerd laat. Immers 
wordt door de uitbreiding der bevoegdheid tot verbeurdverkla-
ring die tot inbeslagneming gelijkelijk verruimd, daar artikel 
94 Sv. o.m. vatbaar voor inbeslagneming verklaart alle aan ver-
beurdverklaring onderworpen voorwerpen. Afgezien hiervan 

echter wordt in de regeling der inbeslagneming als zodanig 
geen wijziging aangebracht. Bnkcle leden zagen aanleiding, bij 
deze gelegenheid ook daarin enige verbeteringen aan te 
brengen, waarbij zij met name het oog hadden op de in beslag-
neming van voorwerpen die door de verdachte met zich wor-
den gevoerd. De ondergetekende zou willen vooropstellen, dal 
het uiteraard enigszins willekeurig is, bij dit ontwerp — dat 
geen algemene herziening der inbeslagnemingsvoorschriften be-
oogt — een enkel min of meer toevallig aan de orde komend 
onderdeel daarvan te wijzigen. Dit zou misschien geraden kun-
nen zijn wanneer er sprake was van een gemakkelijk op te hef-
fen lacune of onjuistheid, die in de praktijk geregeld lot moei-
lijkheden aanleiding geeft. Dit nu lijkt hem in casu niet het 
geval. Het is de ondergetekende bekend, dat de regeling der 
inbeslagneming — zoals eigenlijk elke regeling, waarbij de bc-
langen van gemeenschap en individu zorgvuldig tegen elkaar 
moeten worden afgewogen — in bepaalde grenssituaties wel 
eens minder bevredigend kan wérken, doch deze moeilijkheid 
zal door het aanbrengen van een partiële wijziging niet wor-
den opgelost maar slechts verschoven. 

Wat nu de genoemde concrete punten betreft: de aan het 
woord zijnde leden noemden een drietal beperkingen, welke 
naar hun oordeel niet door enig redelijk belang geboden zouden 
zijn: 

a. Bij staande- of aanhouding is slechts toegelaten in-
beslagneming van voorwerpen die verband houden met het 
feit waarvoor de staande- of aanhouding plaatsvindt. 

De ondergetekende acht dit een redelijke beperking. Hij 
brengt in dit verband overigens in herinnering hetgeen onder 7 
is gesteld met betrekking tot de alsnog uitgebreide mogelijkheid 
van onttrekking aan het verkeer. 

h. De bevoegdheid tot inbeslagneming van hetgeen de ver-
dachte met zich voert bestaat slechts voor eenmaal, doordal 
zij afhankelijk is gesteld van de bevoegdheid tot staande* 
of aanhouding. 

Inderdaad zal een verdachte in het algemeen slechts eenmaal 
voor hetzelfde feit kunnen worden staande gehouden, aange-
zien de bevoegdheid daartoe slechts is gegeven voor het vragen 
naar de naam, enz. Aanhouding zal eveneens als reeel niet 
vaker kunnen geschieden, omdat particulieren en politie ge-
bonden zijn aan het vereiste van ontdekking op heterdaad. 
Intussen meent de ondergetekende, dat het minder juist is 
hier van een beperking der bevoegdheid tot inbeslagneming 
'.2 spreken: vastgelegd is namelijk slechts, dat bij de (zelf aan 
beperkingen onderworpen) bevoegdheid tot staande* en aan-
houding inbeslagneming steeds toegelaten is. De consequentie 
van de onderhavige suggestie zou dan ook zijn. dat de be-
voegdheid tot staandc- of aanhouding afzonderlijk zou moeten 
worden mogelijk gemaakt ter inbeslagneming, waardoor men 
echter niet de regeling der inbeslagneming zou uitbreiden, doch 
die der vrijheidsbenemende dwangmiddelen, hetgeen de onder-
getekende in elk geval in het kader van dit ontwerp niet lijk! 
te passen. 

c. Tenslotte acht men niet redelijk de beperking, gclcacn 
in de woorden ..door dezen met zich gevoerd". 

In de praktijk kunnen zich zeker gevallen voordoen — in het 
aangehaalde artikel van mr. M. S. van Oosten worden daarvan 
voorbeelden genoemd — waarbij deze beperking wat formeel 
lijkt. Nu echter niet vaststaat, dat de genoemde beperking tot 
onaanvaardbare consequenties leidt en uitbreiding der bevoegd* 
heden hier gemakkelijk kan leiden tot nieuwe bezwaren, ziet de 
ondergetekende geen voldoende aanleiding om op dit detail-
punt thans een wijziging te bevorderen. 

16. De vermelding van artikel 34n van het Wetboek van 
Strafrecht in artikel VII van het ontwerp berust inderdaad op 
een vergissing en wordt bij Nota van Wijzigingen geschrapt. 
Het was intussen geen misstelling voor artikel 336, aangezien 
dit artikel geen afzonderlijke categorie van voor verbeurd-
verklaring vatbare voorwerpen noemt, doch een nader voor-
schrift betreffende de in artikel 33a voorgestelde regeling bevat 
evenals de artikelen 33c—35. 
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17. Bij Nota van Wijzigingen worden nog enkele andere 
wijzigingen in het ontwerp aangebracht. 

a. Uit artikel I, onder F, wordt de vermelding van artikel 
97a, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht verwijderd, 
omdat dit lid inmiddels bij de inwerkingtreding van de Wet 
Oorlogsstrafrecht is vervallen. 

b. In artikel II, onder G, wordt een vernummering van hel 
nieuwe artikel 1186 tot stand gebracht. Omdat de regeling van 
onttrekking aan het verkeer, zoals boven is toegelicht, in het 
Wetboek van Strafrecht wordt ingevoegd, komt het nummer 
van artikel 119 van het Wetboek van Strafvordering vrij. Dit 
kan thans gebezigd worden voor artikel 118/). 

De verwijzing naar dit artikel, in de nieuwe tekst van de 
artikelen 353 en 552d van het Wetboek, wordt dienovereen-
komstig gecorrigeerd. 

c. In artikel II, onder N, is een wijziging van redactionele 
aard aangebracht. 

<l. Artikel XXI is herzien, aangezien nader is gebleken, dat 
het vijfde en zesde lid van artikel 9 der Muntwet 1948 beter 

kunnen worden gehandhaafd. Enige aanpassing was echter 
nodig, mede omdat het in de bedoeling ligt, 's Rijks Munt-
meester krachtens het ontworpen artikel 116, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering aan te wijzen als bewaarder 
van inbcslaggenomen munten. 

e. In artikel XXXIII is een vergissing hersteld, terwijl in 
een nieuw artikel XXXV alsnog wordt voorzien in wijziging 
van de Sanctiewet 1935. 

ƒ. Gebleken is dat bij de aanpassing van artikel 18 van de 
Wet op de economische delicten en van overeenkomstige bepa-
lingen in een aantal andere bijzondere wetten abusievelijk in de 
bevoegdheid tot inbeslagneming een beperking is aangebracht. 
Deze wordt thans ongedaan gemaakt, daar het, zoals reeds 
eerder in deze Memorie werd opgemerkt, niet in de bedoeling 
lag, bij dit ontwerp de regeling der inbeslagneming op zich zelf 
te herzien. 

De Minister van Justitie. 
SAMKALDEN. 


