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21 504 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
het Wetboek van Strafvordering en enkele
andere wetten ter verruiming van de
mogelijkheden tot toepassing van de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel en andere vermogenssancties

Nr. 18 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID WOLFFEN–
SPERGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12
Ontvangen 4 juni 1992

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II, onderdeel E, vervalt artikel 94a, eerste lid.

II

In artikel II, onderdeel E, vervallen in artikel 94d, derde lid, de woorden
«van de boete of».

III

In artikel II, onderdeel DD, wordt na punt 1 een nieuw punt 2
ingevoegd, luidende:

2. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Artikel 94d is van overeenkomstige toepassing.

IV

In artikel II, onderdeel DD, wordt punt 2, aanhef, vervangen door: Het
tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en komt te luiden:.

Aan artikel II, onderdeel DD, wordt een punt toegevoegd, luidende:
3. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

VI

Artikel II, onderdeel EE, vervalt.
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VII

Artikel II, onderdeel FF, punt 1, vervalt.

VIII

In artikel II, onderdeel GG, wordt punt 1 vervangen door:
1. In het eerste lid wordt na «575» ingevoegd:
, voor zover het betreft goederen die niet op grond van artikel 94a in

beslag zijn genomen,.

IX

In artikel II, onderdeel GG, wordt na punt 1 een nieuw punt 2
ingevoegd, luidende:

2. Na het eerste lid worden de volgende artikelleden ingevoegd:
2. Op goederen, in beslag genomen op grond van artikel 94a,

geschiedt het verhaal op de wijze voorzien in het Wetboek van Burger–
lijke Rechtsvordering krachtens de onherroepelijke einduitspraak waarbij
de maatregel, bedoeld in het eerste lid, is opgelegd.

3. Deze einduitspraak geldt als de titel bedoeld in artikel 704, eerste
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Betekening van
deze titel aan de veroordeelde en, zo het beslag onder een derde is
gelegd, ook aan deze, kan plaatsvinden door betekening van een kennis–
geving inhoudende de bij de einduitspraak opgelegde maatregel, voor
zover voor het nemen van verhaal van belang.

4. Ten aanzien van derden die geheel of gedeeltelijk recht menen te
hebben op de inbeslaggenomen goederen zijn de bepalingen van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Aan artikel II, onderdeel GG, punt 2, wordt onder vervanging van de
punt aan het slot door een puntkomma, toegevoegd: de woorden «het
vorige lid» worden vervangen door: het eerste lid.

XI

Artikel II, onderdeel GG, punt 8, wordt vervangen door:
8. In het zesde lid wordt «het tweede lid» vervangen door «het vijfde

lid», en wordt «twee» vervangen door «drie».

XII

Aan artikel II, onderdeel GG, wordt een punt toegevoegd, luidende:
10. Het tweede tot en met het negende lid worden vernummerd tot

vijfde tot en met twaalfde lid.

XIII

Aan artikel II, onderdeel HH, wordt een punt toegevoegd, luidende:
4. In de laatste volzin van het vijfde lid wordt «Het vijfde, achtste en

negende lid» vervangen door: Het achtste, elfde en twaalfde lid.

XIV

In artikel II, onderdeel II, wordt in artikel 578a, vijfde lid, tweede volzin,
de zinsnede «Het vijfde, zesde en negende lid» vervangen door: Het
achtste, negende en twaalfde lid.
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TOELICHTING

De amendementen strekken ertoe de mogelijkheid van conservatoir
beslag bij verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de
vijfde categorie kan worden opgelegd, te schrappen (onderdelen I en II).
Als «compensatie» wordt aan de Officier van Justitie de mogelijkheid
gegeven om bij verhaal van geldboeten de Actio Pauliana in te roepen
(onderdeel III).

De mogeüjkheid van conservatoir beslag voor nog niet door de rechter
opgelegde geldboeten staat op gespannen voet met de presumptio
innocentiae die aan ons strafprocesrecht ten grondslag ligt. Het risico,
dat de verdachte voorafgaand aan zijn veroordeling vermogensbestand–
delen «wegmaakt» kan op principieel juistere wijze worden ondervangen
door aan de Officier van Justitie in de executoriale fase de Actio Pauliana
ter beschikking te stellen. Deze Actie heeft de Officier thans niet; tegen
toekenning ervan bestaan geen principiële bezwaren.

Wolffensperger
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