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De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel Kwordt artikel 126, derde lid, vervangen door:
3. Het strafrechtelijk financieel onderzoek wordt ingesteld voor de

duur van zes maanden. De duur van het onderzoek kan telkens met een
gelijke periode worden verlengd, indien van het belang van de voort–
zetting blijkt.

4. De mstelling en de voortzetting van het strafrechtelijk financieel
onderzoek hebben plaats krachtens een met redenen omklede
machtiging van de rechter-commissaris, op vordering van de officier van
justitie die met de opsporing van het strafbare feit is belast, verleend.

In onderdeel K wordt artikel 126, vierde lid, vervangen door:
4. De vordering van de officier van justitie is met redenen omkleed. Bij

de vordering tot instelling van het strafrechtelijk financieel onderzoek
wordt een lijst van voorwerpen overgelegd die reeds op grond van artikel
94a, tweede lid, zijn in beslag genomen; bij de vordering tot voortzetting
van het strafrechtelijk financieel onderzoek voegt de officier van justitie
een schriftelijk verslag van de stand van het onderzoek.

III

In onderdeel K, wordt in artikel 126, vijfde lid, na het woord
«instelling» ingevoegd: of voortzetting.

IV

In onderdeel K wordt in artikel 126a, vierde lid, de zinsnede «vordering
en machtiging» vervangen door: vorderingen en machtigingen.
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V

In onderdeel K wordt in artikel 126a, eerste lid, de zinsnede «de in
artikel 126 bedoelde vordering» vervangen door: de vordering tot
instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek.

VI

In onderdeel K wordt artikel 126f, eerste lid, vervangen door:
1. Indien de officier van justitie tot voortzetting van het strafrechtelijk

financieel onderzoek niet is gemachtigd, of zodra hij oordeelt dat het
onderzoek is voltooid of dat de voortzetting daarvan geen grond bestaat,
sluit hij het onderzoek bij schriftelijke gedagtekende beschikking.

VII

In onderdeel K wordt artikel 126f, vierde lid, tweede volzin, vervangen
door:

Artikel 126, derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

VIII

In onderdeel S wordt in artikel 511d, derde lid, de zinsnede «artikel
126f, vierde en vijfde lid» vervangen door: artikel 126, derde tot en met
vijfde lid, en artikel 126f, vierde en vijfde lid.

Toelichting

De amendementen strekken ertoe de machtiging van de Rechter–
Commissaris tot instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek te
beperken tot een periode van zes maanden. Daarna moet - zonodig -
opnieuw machtiging worden gevraagd, zodat controle op het onderzoek
door de Rechter-Commissaris mogelijk is.

In de schriftelijke voorbereiding en in de commentaren op het
wetsvoorstel is de vraag aan de orde geweest, of niet in plaats van de
Officier van Justitie de Rechter-Commissaris met het strafrechtelijk
financieel onderzoek zou moeten worden belast. De amendementen
kiezen een tussenweg: de Officier van Justitie blijft met het s.f.o. belast,
doch de controle door de Rechter-Commissaris wordt versterkt doordat
een machtiging daartoe na zes maanden opnieuw moet worden
gevraagd. Daartoe zullen de onderzoeksresultaten aan de Rechter–
Commissaris worden voorgelegd; deze zal zich dan een oordeel kunnen
vormen over (de rechtmatigheid van) het tot dan toe gevoerde
onderzoek, alsmede over de noodzaak van voortzetting ervan.

Wolffensperger
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