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EINDVERSLAG
Vastgesteld 29 november 1991

Na kennisneming van de memorie van antwoord (nr. 5) en de nota van
wijziging (nr. 6) zijn in de vaste Commissie voor Justitie1 nog
verscheidene vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat deze vragen en opmerkingen tijdig door de
regering zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behan–
deling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Zij wensten nog de volgende
opmerkingen te maken.

Deze leden hadden met interesse kennis genomen van de opmerkingen
van de regering over hun vraag naar de precedentwerking van een
vervaging van de scheiding tussen de diverse rechtsgebieden. Zij
deelden de mening van de regering dat de grensvervaging feitelijk nu al
gaande is, maar tekenden wel aan dat zij niet geheel begrepen waarom
de regering nu niet op de (on-)wenselijkheid daarvan wilde ingaan. Blijkt
immers uit het indienen alleen al van het onderhavige wetsvoorstel niet,
zo vroegen deze leden, dat de regering het wenselijk heeft geoordeeld -
zij het indirect - de scherpe scheiding tussen de rechtsgebieden te doen
vervagen? Inzake de financiën vroegen de aan het woord zijnde leden de
regering aan te geven of de in de memorie van antwoord gegeven cijfers
ongewijzigd in de begrotingen zijn terecht gekomen dan wel zijn
geactualiseerd.

Voorts vroegen zij de regering om informatie over de wijze waarop de
404 extra formatieplaatsen worden ingevuld. Waar komen deze mensen
precies terecht?

Overigens constateerden de leden van de CDA-fractie dat met name
de werklastverzwaring voor openbaar ministerie en rechterlijke macht
toch vrij fors is te noemen. Dit klemt temeer daar de rechterlijke macht
zich in een reorganisatieproces bevindt wat ook de nodige tijd en
aandacht vergt. Deze leden spraken echter de verwachting uit dat, gelet
op het zeer grote belang van een daadkrachtige uitvoering van het
wetsvoorstel, de rechterlijke macht daadwerkelijk in staat is tot het
verwerken van de werklastverzwaring.
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Over de financiën wensten zij tenslotte nog de vraag te stellen hoe de
totale kosten zich verhouden tot de opbrengst.

Deze leden verstonden in dit kader onder opbrengst niet alleen het
totaalbedrag (10,6 mln.) dat onherroepelijk is geworden, maar het totale
aangetoonde crimineel vermogen.

De leden van de VVD-fractie dankten de regering voor de uitvoerige
beantwoording van de gestelde vragen. Zij herhaalden, dat zij er
voorstander van waren dat opsporing en vervolging meer buitgericht
worden aangepakt.

De voorgestelde wetgeving beoogt het strafrechtelijk instrumentarium
aan te passen aan de criminaliteitsontwikkeling. Het gaat dan vooral om
lucratieve vormen van criminaliteit. In dit verband viel het hun op, dat de
regering van oordeel is, dat het onderhavige wetsvoorstel ook dienstbaar
kan zijn bij de bestrijding van de milieudelicten. Uiteraard behoort de
milieucriminaliteit een belangrijke plaats in te nemen bij de opsporing en
vervolging.

Het is evenwel moeilijk deze op geld te waarderen. Daarvoor zijn
ingewikkelde berekeningen noodzakelijk en de vaststelling zal moeilijk
zijn en langdurige procedures vergen. Wat, vroegen deze leden, dient er
te gebeuren met het uiteindelijk vastgestelde «wederrechtelijk gekregen
voordeel»? Immers juist bij milieudelicten zullen er vaak derden zijn die
schade hebben ondervonden. Zal voor dezen de vastgestelde schade
eerst worden vergoed, zo vroegen deze leden.

De leden van de fractie van D66 hadden er, na kritische beschouwing
van de tot nog toe gewisselde stukken, behoefte aan een en ander voor
zichzelf eens op een rijtje te zetten, teneinde te komen tot een voorlopige
beoordeling van het onderhavige wetsvoorstel.

Zij stelden daarbij twee dingen voorop.
1. Het wetsvoorstel behelst een fundamentele en veelomvattende

ingreep in het strafrecht en strafprocesrecht. Deze ingreep raakt aan
elementaire zaken als de opzet van ons strafproces, de principiële
uitgangspunten die aan ons strafrecht ten grondslag liggen, en de
zekerheid rond het rechtsverkeer in civilibus.

Een en ander rechtvaardigt een diepgaande en kritische behandeling
van de zijde van de volksvertegenwoording.

2. Zo'n diepgaande en kritische behandeling is waarachtig niet
eenvoudig, nu de voorgestelde principiële wijzigingen de gedaante
vertonen van een veelheid aan grote en kleine aanvullingen en wijzi–
gingen in alle hoeken en gaten van het straf– en strafprocesrecht. Daarbij
valt op dat lang niet alle voorgestelde bepalingen het dwingend gevolg
zijn van genoemde principiële veranderingen. Daarnaast is sprake van
aanvullingen en wijzigingen die worden voorgesteld «omdat we nu toch
met de materie bezig zijn».

Ook dat maakt de beoordeling van het wetsvoorstel niet eenvoudiger.
De voorlopige beoordeling van het wetsvoorstel waartoe de leden van

de fractie van D66 kwamen was de volgende. Instemmen konden deze
leden met het grondbeginsel van het wetsvoorstel, te weten: het maken
van een onderscheid tussen een daadgerichte vervolging en berechting
en een buitgerichte opsporing en vaststelling van de omvang van weder–
rechtelijk verkregen voordeel, zoals tot uiting komt in de loskoppeling van
de beide procedures en de introductie van de figuur van het strafrech–
telijk financieel onderzoek.

De argumentatie van de regering, kort gezegd inhoudende dat het
strafrechtelijk instrumentarium gelijke tred dient te houden met de
actuele vorm en omvang van de criminaliteit achtten deze leden terzake
overtuigend.

Ernstige twijfels of zelfs ernstige bezwaren hadden deze leden vooral
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déar, waar voorgestelde bepalingen - naar hun oordeel - niet dwingend
uit deze hoofdlijn van het wetsvoorstel voortvloeien, en waar bepalingen
dieper ingrijpen dan door de hoofdlijn gerechtvaardigd wordt.

Genoemde twijfels en bezwaren zijn het heftigst waar zulke bepalingen
naar het oordeel van deze leden de rechtspositie van de verdachte
aantasten, inbreuk maken op de beginselen van ons strafprocesrecht of
inbreuk maken op de zekerheid van het rechtsverkeer in civilibus.

Populair gezegd zou het standpunt van de D66-fractie als volgt kunnen
worden samengevat: accoord met het uitgangspunt, maar wij vrezen dat
de regering bij de implementatie wat te ver is doorgeschoten.

De leden van de fractie van D66 wilden deze algemene beoordeling
concretiseren met enkele twijfels en bezwaren.

Met de regeling in artikel 36e tweede lid, inhoudende dat de
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zich kan uitstrekken
tot «soortgelijke feiten» als het ten laste gelegde feit, kan in beginsel
worden ingestemd, behoudens het volgende. De memorie van toelichting
spreekt in dit verband over feiten die ad informandum zijn gevoegd, of
die blijken uit het proces verbaal. Mag nu worden aangenomen dat de
maatregel van ontneming ten aanzien van «soortgelijke feiten» tenminste
in zoverre een grondslag in het strafproces moet hebben, dat die feiten
in dat proces op enigerlei wijze aan de orde zijn geweest? Deze leden
meenden, dat het antwoord op deze vraag bevestigend zou dienen te
zijn. Verdient het dan met het oog op de rechtszekerheid geen aanbe–
veling om de ontneming terzake van «soortgelijke feiten» te beperken tot
die feiten, die ad informandum zijn gevoegd?

Ernstige bezwaren ontstonden bij de leden van de fractie van D66 ten
aanzien van de bepaling in artikel 36e, derde iid, inhoudende dat de
maatregel na een s.f.o. kan omvatten ontneming van wederrechtelijk
voordeel dat «op enigerlei andere wijze» is verkregen. Hier nu wordt het
formeel nog steeds aanwezige verband tussen strafproces en op te
leggen maatregel materieel geheel verlaten. Er hoeft immers geen
verband te bestaan tussen de feiten waarvoor een verdachte is veroor–
deeld, en het voor ontneming in aanmerking te brengen wederrechtelijk
verkregen voordeel. Evenmin is noodzakelijk, dat feiten ten aanzien
waarvan voordeel wordt ontnomen in enig strafproces aan de orde zijn
geweest, sterker nog, veelal zullen zulke feiten pas na de veroordeling in
het s.f.o. aan het licht zijn gekomen.

De leden van de fractie van D66 meenden, dat de opzet van het
wetsvoorstel dit gevolg niet kan dragen.

Indien men de ontneming van voordeel in de vorm giet van een straf–
rechtelijke maatregel die gekoppeld is aan veroordeling in een straf–
proces, dient niet alleen het opleggen van die maatregel, maar dienen
ook de omvang en zwaarte ervan hun grondslag te vinden in het
gevoerde strafproces.

Met name indien een s.f.o. wordt ingesteld kan, in het systeem van het
wetsvoorstel, tussen de eerste dagvaarding terzake van het strafbare feit
en de oplegging van de ontnemingsmaatregel die daarop is gebaseerd,
een buitensporig lange tijd verlopen, zo spraken de leden van de
D66-fractie.

Dat tijdsverloop kan maximaal de optelsom zijn van:
- de periode tussen dagvaarding en uitspraak in eerste aanleg
- de twee jaren van het voorgestelde artikel 511 b Sv
- de periode tussen het aanhangig maken van de vordering als

bedoeld in het voorgestelde artikel 36e en het einde van het onderzoek
ter terechtzitting

- de periode tussen sluiting van het onderzoek ter zitting en de
uitspraak, die gelet op het voorgestelde artikel 511e niet aan een termijn
is gebonden.

Aangetekend wordt, dat de twee laatstgenoemde perioden langdurig
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zullen kunnen zijn gelet op de complexiteit van de materie.
Kan de regering bij benadering aanduiden hoe lang het tijdsverloop

tussen eerste dagvaarding en uitspraak omtrent de ontnemingsmaatregel
maximaal zou kunnen zijn?

Kan eigenlijk nog wel worden volgehouden dat hier sprake is van
behandeling binnen de «redelijke termijn» waarvan sprake is in artikel 6
EVRM, zoals de memorie van toelichting (blz. 63) suggereert? is het uit
een oogpunt van rechtszekerheid niet onaanvaardbaar dat iemand enkele
jaren na zijn veroordeling ter zake van een strafbaar feit alsnog
besprongen kan worden met een vordering tot ontneming?

Dit alles klernt temeer, nu de veroordeelde in het merendeel van de
gevallen niet zal weten, dat een s.f.o. tegen hem is ingesteld. Dat geeft
aan de «waarborgen» die hem in het wetsvoorstel tegen een te lange
duur van het s.f.o. zijn gegeven (de voorgestelde artikelen 126a, vierde
lid en 126e, tweede lid) een tamelijk illusoir karakter!

De leden van de fractie van D66 vroegen een nadere verduidelijking
van het gestelde omtrent de bewijspositie van het OM in de ontnemings–
procedure.

Het OM zal, zo kwam het deze leden voor, twee dingen moeten
bewijzen: de wederrechtelijkheid van het verkregen voordeel, en de
omvang daarvan. Bij de beoordeling van het aangedragen bewijs is de
rechter vrijer dan in het strafproces.

Met betrekking tot het eerste, de wederrechtelijkheid, rijst de vraag
wat het OM nu precies zal moeten stellen en bewijzen. Zai, in geval van
«soortgelijke feiten» als bedoeld in artikel 36e, tweede lid, en in geval
van «enigerlei andere wijze» als bedoeld in artikel 36e, derde lid, het OM
nu moeten stellen en bewijzen dat zulks andere strafbare feiten dan het
feit waardoor de onderzochte veroordeeld is, ook hebben plaatsge–
vonden? Zal een causaal verband moeten worden aangetoond tussen die
gepleegde feiten en het wederrechtelijk daaruit verkregen voordeel? Met
andere woorden: is de omvang van het te ontnemen voordeel beperkt tot
het voordeel dat aantoonbaar is terug te voeren op gepleegde strafbare
feiten? Met betrekking tot de omvang van het te ontnemen voordeel blijft
de vrees bestaan, dat zulks toch wel gemakkelijk zal kunnen leiden tot
een omkering van de bewijslast, inhoudende dat de verdachte zal moeten
aantonen dat hij een vermogensbestanddeel rechtmatig heeft verkregen,
of heeft betaald uit legaal verkregen inkomsten.

Deze leden vroegen de minister om het antwoord op deze vragen te
concretiseren aan de hand van een casuspositie.

Stel dat iemand is veroordeeld wegens grootschalige handel in verdo–
vende middelen. In het strafdossier zijn ad informandum enkele eerdere
drugszaken gevoegd, en bij het OM bestaan sterke aanwijzingen dat de
veroordeelde betrokken is geweest bij een bankoverval ter financiering
van de drugshandel en bij illegale wapenhandel. De veroordeelde
beschikt als enige legale inkomstenbron over een WW-uitkering, doch
blijkt eigenaar te zijn van twee kapitale villa's, een luxe jacht in Saint
Tropez en een bankrekening van 4 ton.

Wat moet het OM nu precies stellen en bewijzen om tot ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel te komen? Kan de ontneming
meer omvatten dan is terug te voeren op strafbare feiten die in de ontne–
mingsprocedure aannemelijk worden gemaakt?

Kan de veroordeelde, gezien zijn WW-uitkering, worden belast met het
bewijs dat hij bepaalde vermogensbestanddelen met legaal verkregen
middelen heeft betaald?

3. Het strafrechtelijk sanctiepakket

Naar aanleiding van de opmerkingen van de regering over de afzonder–
lijke behandeling van de strafvordering en die tot ontneming van weder–
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rechtelijk verkregen voordeel concludeerden de leden van de CDA-fractie
dat het in alle gevallen onmogelijk (want dingendrechtelijk bepaald) is
om beide zaken tegelijk te behandelen. Met andere woorden: voeging
van zaken is in de visie van de regering noch mogelijk, noch wenselijk.

Toch waren de CDA-fractieleden nog niet geheel overtuigd van deze
procedure. Zitten er niet aanzienlijke voordelen aan als aan het openbaar
ministerie wordt overgelaten hoe zij het meest efficiënt en het meest
slagvaardig kan opereren? Wat is de mening van het openbaar ministerie
zelve terzake? Gaarne zagen deze leden nog een nadere onderbouwing
tegemoet. Zij hadden een antwoord gemist op hun opmerking over de
wenselijkheid dat dezelfde rechtbanksamenstelling in principe opereert in
beide zaken.

Inzake de soortgelijke feiten waren de leden van de CDA-fractie niet
geheel overtuigd door de opmerkingen van de regering. Los van de
casuïstiek, die overigens ook voor discussie vatbaar is, constateerden
deze leden dat de feitelijke invulling van het begrip «soortgelijke feiten»
aan de rechter wordt overgelaten. Dat is ook niet onwenselijk maar het
leidt, zo vermoeden deze leden, wel tot een zekere vaagheid over hoe het
begrip «soortgelijke feiten» dient te worden uitgelegd. De beschou–
wingen in de memorie van toelichting, waarnaar de regering verwees,
had hun ook niet meer duidelijkheid verschaft.

Overigens wensten zij hier op te merken dat zij op zich een groot
voorstander zijn van de uitbreiding van de maatregel tot deze soortgelijke
feiten. Hun twijfels liggen vooral op het gebied van de toepasbaarheid.

De leden van de CDA-fractie constateerden dat de regering hun
suggestie (en die van het openbaar ministerie) om actief 36e, tweede lid,
aan te vullen met de zinsnede «of feiten waarop de wet een geldboete
van de vijfde categorie stelt» te drastisch vindt. Deze leden waren nog
niet overtuigd van de redengeving, maar wensten zich hierover nog
nader te beraden. Zij zouden tijdens de plenaire behandeling hun defini–
tieve oordeel geven.

De leden van de CDA-fractie konden begrip opbrengen voor de
argumenten van de regering op grond waarvan zij meent dat het niet
nodig is een tijdslimiet te hangen aan de verkrijging van mogelijk te
ontnemen wederrechtelijk voordeel. Zij kregen echter de indruk dat de
regeringsopmerkingen niet de kern van hetgeen zij hadden bedoeld op te
merken raakt.

De aan het woord zijnde leden hadden hun opmerkingen vooral
gemaakt om van de regering te vernemen of het fenomeen verjaring niet
vrijwel automatisch zal gaan leiden tot een soort limitering van de
mogelijkheden voor de opsporings– en vervolgingsinstanties om weder–
rechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. De leden van de CDA-fractie
constateerden dat deze problemen zich echter alleen in de verre
toekomst gaan voordoen omdat, naar hun nu pas blijkt, artikel 36e geen
terugwerkende kracht heeft. Was deze niet-terugwerkende kracht reeds
in de memorie van toelichting aangekondigd en zo ja, waar?

Deze leden konden zich vinden in de argumentatie van de regering
waarom het niet wenselijk is het bedrag van f 100 000 in de wet op te
nemen.

De leden van de VVD-fractie stelden vast dat het wederrechtelijk
verkregen voordeel niet alleen ontnomen kan worden voor feiten die zijn
tenlastegelegd en waarvoor de verdachte is veroordeeld, maar ook dat
bepaalde goederen of geldswaarden kunnen worden ontnomen, indien zij
afkomstig zijn van soortgelijke feiten. Over welke periode strekt het
onderzoek zich daarnaar uit? Moet deze niet aan een bepaalde termijn
worden gebonden? Indien de veroordeelde ontkent, dat deze afkomstig
zijn van soortgelijke feiten, aan welke eisen moet, voor de vaststelling
daarvan, worden voldaan?
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4. Conservatoire dwangmiddelen

De leden van de CDA-fractie hadden een antwoord gemist op hun
vraagstelling over de definities «voorwerp» en «goederen». Zij hielden
het er voor dat de passage onderaan blz. 21 wellicht ook bedoeld was als
antwoord op de vraag van deze leden. Mocht dat het geval zijn, dan
menen zij te mogen stellen dat de regering wel erg luchtig is over het
hanteren van twee definities voor een identiek begrip.

Als de inhoud van «voorwerp» in het juridisch spraakgebruik alleszins
helder zou zijn, rijst de vraag waarom dan een toch redelijk juridisch
geschoold gezelschap als de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
ook moeite heeft met zowel de definitie als het naast elkaar gebruiken.

In het stelsel dat thans wordt voorgesteld, zo zeiden de leden van de
VVD-fractie, past dat conservatoire maatregelen genomen kunnen
worden Indien het Openbaar Ministerie derhalve ten onrechte beslag
doet leggen is de Overheid daarvoor aansprakelijk uit onrechtmatige
daad. Dit zal het Openbaar Ministerie tot voorzichtigheid nopen.
Niettemin wordt door een dergelijke beslaglegging eveneens de positie
van slachtoffers, zijnde crediteuren van de verdachte (en of veroor–
deelde) bemoeilijkt; zeker als de procedure met betrekking tot de
ontneming van het wederrechterlijk verkregen voordeel lang zal duren.
Op welke wijze kan het slachtoffer tegemoet worden getreden, zo
vroegen deze leden.

Gelet op het in het vorige punt door deze leden naar voren gebrachte
rijst allereerst een vraag met betrekking tot het conservatoire beslag
gericht op ontneming, als bedoeld in het voortgezette artikel 94a, tweede
lid, zo spraken de leden van de D66-fractie. Dit conservatoire beslag kan
dus worden gelegd reeds vanaf het moment van verdenking tot aan het
in kracht van gewijsde gaan van de ontnemingsmaatregel bij hoger
beroep en cassatie. Is het onjuist om te veronderstellen dat zo'n conser–
vatoir beslag wel eens vijf jaar of langer zou kunnen voortduren? Is dat
niet een buitensporig lange periode voor het hanteren van een conser–
vatoir dwangmiddel? Komt zulks niet in strijd met de belangen van het
rechtsverkeer in civilibus?

Zeer ernstige bezwaren hadden de leden van de fractie van D66 tegen
de in artikel 94d voorgestelde regeling van de Pauliana in handen van het
OM.

In het «normale» civielrecht kan de nietigheid van een paulianeuze
rechtshandeling worden ingeroepen tot maximaal één jaar na het
verrichten daarvan. Die termijn is het resultaat van een afweging tussen
de belangen van de crediteuren enerzijds, en het belang van de zekerheid
in het civiele rechtsverkeer anderzijds.

In het wetsvoorstel wordt aan de Officier van Justitie de bevoegdheid
gegeven de nietigheid van paulianeuze rechtshandelingen in te roepen
die zijn verricht vanaf één jaar voor het begin van de vervolging. Gelet op
het bovenstaande betekent dat, dat de Officier onder omstandigheden -
bijvoorbeeid indien tijdens het s.f.o. van paulianeuze rechtshandelingen
blijkt - de nietigheid daarvan gedurende een veel langere periode, soms
wel drie jaar of langer na het verrichten daarvan zal kunnen inroepen. Dit
nu lijkt onaanvaardbaar, omdat het eerder genoemde belang van de
zekerheid in het civiele rechtsverkeer daardoor volledig uit het oog wordt
verloren.

Bezwaren hadden de leden van de fractie van D66 ook tegen het
voorgestelde artikel 94a, eerste lid, inhoudende de mogelijkheid van
conservatoir beslag terzake van op te leggen geldboeten. Om te
beginnen gaat het hier nu om een voorstel, dat in het geheel niet
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dwingend voortvloeit uit de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Belang–
rijker is echter dat deze bepaling volgens genoemde leden in strijd komt
met de presumptio innocentiae. Dit beginsel verzet zich tegen het
drastisch inperken van de beschikkingsbevoegdheid van een verdachte
vóórdat hij door een rechter schuldig is bevonden en is veroordeeld.

De vraag rijst ook, of de hier voorgestelde bepaling niet rechtstreeks in
strijd is met artikel 6 van het EVRM, waar wordt bepaald: «Bij het
vaststellen (–) van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak», alsmede met het gestelde in het tweede lid van genoemd
artikel. Een vergelijking met andere, vóór de veroordeling toe te passen
dwangmiddelen zoals de voorlopige hechtenis, gaat niet op, omdat in het
geval van voorlopige hechtenis veel zwaardere maatschappelijke
belangen in het geding zijn dan het behoud van de verhaalsmogelijkheid
op geldswaarden, hetgeen ertoe heeft geleid dat de mogelijkheid van
voorlopige hechtenis in artikel 5 van het EVRM ook met zoveel woorden
is erkend.

5. Het strafrechtelijk financieel onderzoek

De leden van de CDA-fractie vroegen de regering aan te geven hoe de
opmerking in de memorie van antwoord dat er gekomen wordt tot
b.f.o.'s in alle politieregio's zich verhoudt met de antwoorden op schrifte–
lijke vragen van de leden Koffeman en Van der Heijden. Houdt dit
verband met de voorkeur die enkele regio's hebben uitgesproken om
gezamenlijk een b.f.o. op te richten?

Welke regio's zijn dat? Hoe oordeelt de regering daarover? Welke
gevolgen heeft dat voor de budgetten?

Kan er al meer worden gezegd over de formatie-omvang van de
b.f.o.'s en hoe denkt de regering de nodige (geschikte en goed
opgeleide) mensen aan te kunnen trekken?

Hoe wordt, zo vroegen deze leden, deze b.f.o.-uitbreiding in de
lopende politiereorganisatie ingepast (wettelijk vastlegging in de nieuwe
Politiewet?)?

Wat is het tijdpad waarbinnen alle b.f.o.'s moeten functioneren? Deze
leden wensten hier nog op te merken dat zij het waardeerden dat ook de
regering kennelijk een zo groot belang aan de b.f.o.'s hecht dat de finan–
ciële middelen voor deze onderdelen in ieder geval niet gekort worden.

Een vraag die bij de leden van de CDA-fractie nog leefde was of de
regering een opsomming zou kunnen geven van de voor– en nadelen van
een regeling waarbij (een deel van) de opbrengst uit b.f.o.-onderzoek ten
goede komt aan het betreffende regiokorps. Ook vroegen zij de regering
nog aan te geven of de invoering van een landelijk dekkend netwerk van
b.f.o.'s (voorzien in 1993) volledig afhankelijk is van de beschikbaarheid
van de 40 miljoen (voorzien in 1995).

Inzake de barcoding op Nederlandse bankbiljetten vroegen deze leden
of zij de memorie van antwoord nu zo moesten lezen dat barcoding (zie
briefjes van f 25) weliswaar in Nederland ingevoerd is (en ook op andere
biljetten wordt toegepast?) maar enkel vanuit efficiëntie-overwegingen
en het dus geen rol kan spelen in de strijd tegen het witwassen van
chartale gelden

Is in Duitsland en Engeland om dezelfde reden tot barcoding
overgegaan?

Over de Amerikaanse «civil forfeiture» merkten zij op dat het niet in
alle gevallen noodzakelijk is om tot inbeslagneming over te gaan. De
barcoding kan immers ook dienen als onderdeel van het totale scala van
bewijzen.

De leden van de aan het woord zijnde fractie hadden een antwoord
gemist op hun vraag naar het standpunt van de Nederlandse Orde van
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Advocaten op het punt van splitsing in hoofdzaak en s.f.o.-zaak.
De leden van de PvdA-fractie kregen de indruk dat hun vraag -

namelijk in hoeverre uit het strafrechtelijk financieel onderzoek naar
voren komende strafbare feiten, waarop het gerechtelijk vooronderzoek
in de hoofdzaak geen betrekking heeft, aanleiding kunnen geven tot het
alsnog vervolgen daarvan, nu strikt genomen daarbij ook geen sprake is
van een handelen in strijd met het ne-bis-in-idem-beginsel - was misver–
staan, daarbij wijzend op het desbetreffend antwoord op blz. 28 van de
memorie van antwoord.

Wil de minister alsnog op de door hen gestelde vraag ingaan, zo
vroegen deze leden.

Bij het onderzoek naar de financiële positie van de veroordeelde
kunnen de bureaus financiële ondersteuning een belangrijke plaats gaan
innemen. In dit verband vroegen de leden van de VVD-fractie op welke
termijn in alle politie-regio's, de zogenaamde b.f.o.'s zullen zijn ingesteld.
Kan de regering nadere informatie verstrekken over de samenstelling en
omvang van deze bureaus.

Het viel hen op dat de b.f.o.'s zullen worden gefinancierd uit gelden
die zijn bestemd voor de fraude-bestrijding. Betekent dit, zo vroegen zij,
dat aan de fraude-bestrijding minder prioriteit zal worden gegeven?

De leden van de fractie van D66 hadden grote twijfel of een s.f.o.
moet kunnen worden ingesteld zonder dat de verdachte of veroordeelde
daarvan op de hoogte is. Enerzijds begrepen zij wel de argumenten,
ontleend aan het belang van het onderzoek, maar anderzijds vroegen zij
of het instellen van een zeer ingrijpend, doch geheim onderzoek zelf wel
verdaagt met de openbaarheid van ons strafproces.

Dit klemt des te meer, nu het louter instellen van een s.f.o. voor de
verdachte of veroordeelde zware consequenties heeft in formele en
materiële zin. Het laatste, omdat het instellen van een s.f.o. de reikwijdte
van de ontnemingsmaatregel uitbreidt van «soortgelijke feiten» tot
wederrechtelijk voordeel dat «op enigerlei andere wijze» is verkregen.
Gevolg van deze redenering is, dat eveneens bezwaren bestaan tegen
het niet openstaan van een rechtsmiddel tegen het instellen van een
s.f.o., tegen het bepaalde in het voorgestelde artikel 126 b, derde lid sub
d (gelet op artikel 186 Sv als algemene regel), en tegen het niet bestaan
van de mogelijkheid voor de onderzochte of zijn raadsman om gehoord
te worden, stukken in te zien, dan wel getuigen of deskundigen te doen
horen.

De leden van de fractie van D66 vroegen een verduidelijking van de
voorgestelde toevoeging aan artikel 311 Sv. Moet deze toevoeging nu zo
worden verstaan, dat de Officier van justitie uiterlijk ten tijde van zijn eis
ter terechtzitting kenbaar dient te maken of hij van plan is een vordering
tot ontneming in te stellen, doch daarna vrij is in zijn keuze om daartoe al
dan niet een s.f.o. in te stellen? Niet overtuigd waren de leden van de
fractie van D66 van de noodzaak om het s.f.o. in handen te geven van de
Officier van Justitie, en niet van de rechter-commissaris, zoals bij het
gerechtelijk vooronderzoek.

In de gekozen constructie lijkt het s.f.o. eigenlijk meer op een opspo–
ringsonderzoek dan op een gerechtelijk vooronderzoek. Dat is echter
maar schijn, omdat het s.f.o., zoals reeds gesteld, ingrijpende conse–
quenties heeft voor de onderzochte waar het betreft de toepassing van
dwangmiddelen en de materiële reikwijdte. Het kwam deze leden voor
dat gezien de ingrijpendheid van het s.f.o. en de evidente belangen van
de onderzochte die op het spel staan, dit onderzoek zou moeten worden
opgedragen aan een onafhankelijke rechter.

Zij vroegen de regering aan te geven, welke argumenten zich
daartegen nu eigenlijk verzetten.

Ernstige bezwaren hadden genoemde leden - in het verlengde van het
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hiervoor gestelde - tegen het voorgestelde artikel 126b. Niet valt in te
zien waarom het instellen van een s.f.o. zou moeten leiden tot een
devaluatie van de rechtswaarborgen rond toe te passen justitiële dwang–
middelen. Waarom moet alleen bij een s.f.o. conservatoir beslag opeens
gelegd kunnen worden zonder rechterlijke machtiging (eerst lid)?
Waarom moeten huiszoeking en fouillering opeens kunnen plaats vinden
zonder verlof van de rechtbank als bedoeld in artikel 111 Sv (artikel 126
b, derde lid)?

De conclusie van deze leden omtrent het s.f.o. was de volgende. Gelet
op de ingrijpendheid van het s.f.o., de mate waarin het raakt aan de
belangen van de verdachte en het niet kenbare karakter ervan, zou het
s.f.o. moeten worden gemodelleerd naar de vorm van het gerechtelijk
vooronderzoek. Met name betekent dat: de leiding van het s.f.o. zou
moeten worden opgedragen aan een rechter-commissaris, en de
toepassing van dwangmiddelen als bedoeld in artikel 126b zou op
dezelfde wijze moeten worden vormgegeven als tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek.

7. Voorschriften op het gebied van de tenuitvoerlegging

De leden van de CDA-fractie waren geïnteresseerd naar de stand van
zaken van het onderzoek naar uitbreiding van de Lex Mulder tot
gedecentraliseerd verhaal door deurwaarders van strafrechtelijke boeten.

Hoewel zij zich konden vinden in de - vooral op pragmatische overwe–
gingen gestoelde - voorstellen om direct tot vervangende hechtenis over
te gaan zonder verhaal daaraan voorafgaande, vonden zij de probleem–
analyse niet echt uitgebreid en overtuigend. Zij herhaalden daarom hun
vraag wat het openbaar ministerie hier zelf van vindt en wat de financiële
gevolgen van een en ander zijn. Deze leden wezen overigens in dit
verband op het Jaarverslag van het Openbaar Ministerie over 1990
waarin als hoofdprobleem wordt aangeduid het «manifeste onvermogen
van justitie, vooral in de grote steden, om de dreiging waar te maken dat
bij niet betaling hetzij verhaal hetzij vervangende hechtenis volgt». Dit
leek deze leden de kern van het probleem en dit vormt ook een van de
redenen waarom de CDA-fractie zo blijft hameren op het uitbreiden van
de cellencapaciteit.

De tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel is met een aantal
zeer zware dwangmiddelen omgeven, zo spraken de leden van de
D66-fractie. Vervangende hechtenis kan worden opgelegd zonder poging
tot verhaal (het voorgestelde artikel 573 Sv), en gedeeltelijke betaling
doet de duur van de vervangende hechtenis niet verminderen.

De vraag die hier rijst is of niet het risico bestaat dat deze vervan–
gende hechtenis zal gaan werken als een extra strafsanctie in die
gevallen, waarin de veroordeelde eenvoudig niet genoeg - zwart of wit
verkregen - vermogen heeft om de ontnemingsmaatregel te voldoen. De
memorie van toelichting wijst in dat geval de weg van het te wijzigen
artikel 577 b Sv of die van gratie, hetgeen betekent dat de veroordeelde
een verzoek moet doen tot vermindering of kwijtschelding van het te
ontnemen bedrag of van de vervangende hechtenis.

De vraag is echter, wat de veroordeelde in zo'n geval nu aannemelijk
zal rnoeten maken. Stel dat hij uit een illegale transactie aantoonbaar
10 miljoen heeft verworven, dat een maatregel tot ontneming voor dat
bedrag is opgelegd, doch dat hij het inmiddels - niet aantoonbaar - heeft
vergokt. Moet de veroordeelde dan aantonen dat hij géén bankrekening
in Zwitserland heeft, en géén zeewaardig jacht?

Anders gezegd: kan de voorgestelde regeling voor de vervangende
hechtenis niet al te gemakkelijk leiden tot een inbreuk op het beginsel
negativa non sunt probanda?
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8. De procespositie van derden

De leden van de CDA-fractie hadden een antwoord gemist op hun
vraag naar het rechtsgevolg van het niet «zo spoedig mogelijk» indienen
van het beslag.

De positie van de derde te goeder trouw zou, zo meenden de leden
van de VVD-fractie nog wel eens problemen kunnen opleveren.

Goederen die zich onder de veroordeelde bevinden en waarvan deze
de herkomst niet kan aantonen, zullen gerekend worden tot zijn
vermogen te behoren. In die situatie zal een derde moeten bewijzen, dat
deze zijn eigendom zijn.

Wat gebeurt er, zo vroegen zij, met tegoeden op een gezamenlijke
rekenmg waarvan een van de rekeninghouders een veroordeelde is
wegens zware criminaliteit?

9. Transacties en schikkingen

De tot de CDA-fractie behorende leden vroegen de regering opnieuw
om commentaar op hun lichte vrees dat het openbaar ministerie zich, in
tijden van zware werkdruk, gedwongen zal voelen om in plaats van met
schikkingen meer met transacties te gaan werken.

11. Toetsing aan het Europees Mensenrechtenverdrag

De leden van de CDA-fractie neigden ertoe zich te conformeren aan de
argumentatie van de regering over het beginsel van «equality of arms».
Ze informeerden nog of er over deze passage in het wetsvoorstel
commentaar is geleverd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 198Sr
De leden van de fractie van D66 hadden bezwaar tegen de verhoging

van de strafmaat van drie tot vier jaar gevangenisstraf in het voorge–
stelde artikel 198 Sr. Deze strafverhoging vloeit niet noodzakelijkerwijs
uit de rest van het wetsvoorstel voort, en kan niet worden gedragen door
de ernst van het met deze straf bedreigde delict of de in de schriftelijke
stukken gegeven toelichting.

Bezwaar hadden deze leden ook tegen het wèl gegeven argument voor
de strafverzwaring: de mogelijkheid om «nuttige dwangmiddelen» te
kunnen gebruiken (memorie van toelichting blz. 68).

Deze leden wensten vast te houden aan het uitgangspunt, dat de straf–
bedreiging voor een delict afhankelijk dient te zijn van de ernst van het
delict in de ogen van de wetgever, en niet van de wenselijkheid om
zonodig huiszoeking te kunnen verrichten of de telefoon te kunnen
aftappen.

14. Gevolgen op fiscaal en financieel gebied, werklast, deregu–
lering

Kan aangegeven worden wanneer is voorzien in een evaluatie van de
b.f.o.'s, zo vroegen de leden van de CDA-fractie? De beantwoording van
de vragen over de fiscale problematiek had deze leden teleurgesteld. Zij
meenden dat het toch te overwegen, zo neer zeer wenselijk, was om
deze problematiek niet in het duister te laten maar op heldere wijze in de
wet of in een resolutie te regelen.
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Het leek deze leden ook dat dit zou passen in de regeringsfilosofie
zoals verwoordt in de nota «Zicht op Wetgeving».

Bij de plenaire behandeling zouden zij, indien nodig, hier op terug–
komen.

De voorzitter van de commissie,
Swilders-Rozendaal

De griffier voor dit verslag,
Hommes
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