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Wijziging van de bepalingen betreffende verbeurd-
verklaring en inbeslagneming 

Ingezonden 5 maart 1958. 

Amendementen van de heer Berkhouwer 

Nr. 9 

De ondergetekende heeft de eer de navolgende amende-
menten voor te stellen: 

In het laatste lid van het in Artikel I, sub C, voorgestelde 
artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht vervalt: in Neder-
land. 

II 
In Artikel I, sub C, wordt na het nieuwvoorgestelde artikel 

33c een nieuw artikel 33d ingevoegd, luidende als volgt: 
De rechter verklaart geen voorwerpen verbeurd ten laste van 

een persoon door wiens opzet of schuld deze voorwerpen zich 
in verkeerde handen bevonden, alvorens deze persoon in de 
gelegenheid is gesteld zich ter terechtzitting te doen horen. 

Toelichting 
Ad 1. Zonder enig onderscheid of enige rechtsoverweging 

ieder voorwerp vatbaar te maken voor verbeurdverklaring, om-
dat het behoort aan iemand, die niet in Nederland verblijft, 
lijkt ondergetekende te ver te gaan. Onder deze categorie kun-
nen ook te goeder trouw zijnde Nederlanders vallen, die in 
het buitenland verblijf houden. In het enkele verblijf houden 
buiten Nederland kan geen rechtsgrond gelegen zijn om voor-
werpen van de buiten het land verblijf houdende persoon zonder 
meer voor verbeurdverklaring vatbaar te maken. 

Ad II. Verbeurdverklaring blijft een straf. Al kan daardoor 
thans ook een ander dan de verdachte worden getroffen, dan 
blijft het elementaire beginsel bestaan, dat geen straf wordt 
voltrokken aan een persoon, die niet in de gelegenheid is ge-
weest zich te verweren tegen hetgeen hem verweten wordt. 

III 
Artikel I, sub E, wordt gelezen: 
Artikel 35, laatste zinsnede, wordt gelezen als volgt: 
„Alle geldboeten en verbeurdverklaringen komen ten bate 

van de Staat.". 

Toelichting 
De oude tekst sprak van: „opbrengsten van verbeurdverkla-

ringen". 
Dit duidde op een verplichting tot verkoop van in beslag 

genomen en verbeurd verklaarde goederen. Inderdaad is het 
beter, dat de Overheid niet steeds verplicht is om over te gaan 
tot verkoop, doch dat zij vrij is om over de goederen te beschik-
ken op de wijze, welke voor de gemeenschap het meest pro-
fijtelijk is. Evenwel drukt de in het amendement gegeven tekst 
beter dan de tekst van het ontwerp uit, dat de boete en de 
verbeurdverklaring rechtstreekse titel van eigendomsovergang 
aan de Staat zijn. 
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Deze verkrijgt niet „uit" de boete en, naar het voorstel 
luidt, evenmin „uit" de verbeurdverklaring. De Staat ontvangt 
het boetebedrag zelf. Ook het verbeurd verklaarde goed gaat 
over aan de Staat door de verbeurdverklaring. Verkrijgen „uit" 
de verbeurdverklaring is een ongewilde reminiscentie aan de 
oude toestand van het te gelde maken der verbeurd verklaarde 
goederen. Alsdan wordt verkregen „uit" de verbeurdverklaring. 
Thans wordt niet meer verkregen „uit" de boete of uit de 
verbeurdverklaring. De Staat verkrijgt de boete of het verbeurd 
verklaarde goed rechtstreeks zelf. De geamendeerde tekst drukt 
dit beter uit dan de tekst van het voorgestelde artikel. 

IV 
In Artikel II, sub N, wordt in het nieuwvoorgestelde artikel 

552b in de eerste zin tussen „veroordeelde" en „ , kunnen" in-
gevoegd: en de persoon die volgens artikel 33rf Wetboek van 
Strafrecht ter terechtzitting is gehoord. 

Toelichting 
Artikel 33d in voege als voorgesteld bij amendement II, 

beoogt te voorkomen, dat voorwerpen ten laste van een derde 
worden verbeurd verklaard op grond van verwijtbare nalatigheid, 
alvorens deze derde in de gelegenheid is geweest zich in het 
geding tegen de verdachte te doen horen aangaande de hem 
verweten nalatigheid met betrekking tot het in verkeerde han-
den komen van het eventueel verbeurd te verklaren goed. Op 
deze wijze wordt niet alleen voldaan aan een eis van recht, 
maar wordt ook op minder gecompliceerde wijze bereikt dat-
gene, wat met het beklag kan worden bereikt, als de verbeurd-
verklaring eenmaal uitgesproken is. Het voordeel is daarbij 
tevens, dat omtrent de schuldigheid of nalatigheid van de derde 
geoordeeld wordt in hetzelfde geding, waarin tegen de ver-
dachte recht gedaan wordt. Het grootste voordeel is echter, dat 
het in alle opzichten verkieslijker is om door het horen van 
de derde ter terechtzitting de mogelijkheid te openen, dat een 
verbeurdverklaring niet wordt uitgesproken bij gebleken afwe-
zigheid van opzet of schuld, dan dat een eenmaal uitgesproken 
verbeurdverklaring naderhand moet worden ongedaan gemaakt 
als de derde aantoont, dat hij geen opzet of schuld ten aanzien 
van het in verkeerde handen geraken gehad heeft. 

Daartegenover staat, dat als deze derde eenmaal ter zitting 
gehoord is omtrent de verbeurdverklaring, er voor hem geen 
behoefte meer bestaat aan het rechtsmiddel van beklag tegen 
de na zijn verhoor uitgesproken verbeurdverklaring. 

BERKHOUWER. 


