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Van de instemming met de voorliggende wetsvoorstellen die in het
voorlopig verslag is geuit, heb ik met bijzonder genoegen kennis
genomen. Voor zover ten aanzien van de voorstellen door enkele partijen
bedenkingen naar voren zijn gebracht, betreffen deze niet de beoogde
doelstellingen, maar de uitwerking die daaraan is gegeven. Een en ander
sterkt mij in de verwachting dat deze belangrijke verrijking van het straf–
rechtelijk instrumentarium op korte termijn tot het geldend recht zal
kunnen behoren. Ik kom thans tot de beantwoording van de gestelde
vragen.

De leden van de fractie van het CDA schetsen in verband met het
voorgestelde artikel 36e, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht
(Sr), de situatie dat een verdachte ter zake van een bepaalde feit, dat
hem geen voordeel heeft opgeleverd, wordt veroordeeld. Zij vragen zich
af of in dat geval de verplichting tot betaling ter ontneming van voordeel
kan worden opgelegd voor het wederrechtelijk voordeel dat soortgelijke
feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat deze door hem
zijn begaan, hebben opgeleverd.

Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. Artikel 36e, tweede lid,
Sr is zo geredigeerd, dat de verkrijging van voordeel uit het feit waarop
de bewezenverklaring betrekking heeft geen voorwaarde is voor de
oplegging van de maatregel betreffende het voordeel uit de andere
feiten, die naar het oordeel van de rechter door de veroordeelde zijn
begaan. Ik teken daarbij wel aan, dat de geschetste casuspositie mij
uitzonderlijk voorkomt. In de regel zal de officier van justitie die
voornemens is toepassing van de maatregel te vorderen, een feit ten
laste leggen dat de verdachte naar zijn oordeel wederrechtelijk voordeel
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heeft opgeleverd. Het is echter, bij voorbeeld indien iemand voor een
reeks van diefstallen terecht staat waarvan er één is ten laste gelegd
terwijl de andere ad informandum zijn gevoegd, wel mogelijk, dat ter
zitting blijkt, dat de verdachte juist uit het ten laste gelegde feit geen
voordeel heeft getrokken. De buit van dat feit zou hem immers door een
mededader kunnen zijn ontstolen. In een dergelijk geval komt mij, bij
veroordeling wegens het «feit zonder voordeel», de ontneming van het
voordeel dat met de andere feiten is behaald, ook alleszins redelijk voor.

De leden van deze fractie vroegen voorts enig nader inzicht te bieden
in de gescheiden procedures en verwezen daarbij naar artikel 36e, derde
lid, Sr.

De gestelde vraag geeft mij aanleiding nader in te gaan op de
verhouding tussen de regeling van de strafvordering ter zake van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in de artikelen 511 b
e.v. van het Wetboek van Strafvordering (Sv) enerzijds en artikel 36e Sr
anderzijds. In artikel 36e, eerste lid, Sr is bepaald, dat de rechter bij
afzonderlijke beslissing uitspraak doet op de vordering van het openbaar
ministerie tot oplegging van de maatregel tot ontneming van wederrech–
telijk verkregen voordeel. Deze bepalmg houdt slechts in dat de uitspraak
op die vordering geen deel uitmaakt van de uitspraak die wordt gedaan
over het ten laste gelegde feit. Dit voorschrift dwingt op zichzelf niet tot
een gescheiden behandeling ter terechtzitting van de eigenlijke strafzaak
en de vordering ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. In
de gevallen waarin het onderzoek naar het wederrechtelijk verkregen
voordeel niet meer tijd vergt dan het onderzoek naar het begane feit, kan
de behandeling ter terechtzitting tegelijkertijd plaatsvinden; de
uitspraken worden dan onmiddellijk opeenvolgend gedaan. In deze
gevallen komt de afzonderlijke procedure van de artikelen 511b e.v. Sv
dus niet in beeld. De vraag of deze weg dient te worden bewandeld, is in
het wetsvoorstel aan de gerechten overgelaten.

Aangezien echter valt te voorzien, dat zich ook een aantal met name
zwaardere zaken zal voordoen waarin het financiële onderzoek complexer
en dus tijdrovender is dan het onderzoek naar het begane delict, is de
mogelijkheid geopend de behandeling ter terechtzitting van het finan–
ciële aspect ook in de tijd duidelijk los te maken van die van de eigenlijke
strafzaak. Daarvoor zijn de artikelen 511 b e.v. Sv voorgesteld. Voor alle
duidelijkheid zij daarbij vermeld, dat de toepassing van deze bijzondere
procedure niet noodzakelijk de instelling van een strafrechterlijk finan–
cieel onderzoek veronderstelt, al zal dat wel het meest voorkomende
geval zijn. De toepassing van deze procedure staat evenmin in verband
met de keuze van de grondslag waarop de vordering tot ontneming
berust: artikel 36e, tweede lid, of artikel 36e, derde lid, Sr. Er is slechts
een dwingend verband tussen de toepassing van artikel 36e, derde lid,
Sr en de instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek.

Schematisch weergegeven staan de volgende mogelijkheden voor
behandeling en uitspraak open:
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behandeling ter tijdstip uitspraak
terechtzitting

- strafzaak + gelijktijdig onmiddellijk opvolgend
ontnemingsvordering (art. 36e,
tweede lid)

- strafzaak + na elkaar (art 511 b e v Sv) na elkaar (art 511 b. e.v Sv)
ontnemingsvordering (art. 36e,
tweede lid)

- strafzaak + gelijktijdig onmiddellijk opvolgend
ontnemingsvordering na sfo
(art. 36e, tweede lid, óf derde
lid)

- strafzaak + na elkaar (art 511 b e.v Sv) na elkaar (art. 511 b e.v. Sv)
ontnemingsvordering na sfo
(art. 36e, tweede lid, óf derde
lid)

De leden van de fractie van het CDA vroegen zich af of artikel 36e,
derde lid, Sr, dat spreekt van de «verdachte» tegen wie het strafrechtelijk
financieel onderzoek is ingesteld, niet verhindert, dat een strafrechtelijk
financieel onderzoek wordt voortgezet nadat de verdachte is veroordeeld.

Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Artikel 36e, derde
lid, Sr geeft aan onder welke voorwaarden de ruimste mogelijkheden tot
ontneming van wederrechtelijk voordeel openstaan.

Deze voorwaarden zijn: 1e) de veroordeling van de verdachte wegens
een feit waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden
opgelegd, 2e) de instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek
ter zake van dat feit tegen deze verdachte, 3e) de aannemelijkheid dat de
veroordeelde wederrechtelijk voordeel uit strafbare feiten heeft
verkregen. De tweede voorwaarde is hier van belang. Deze houdt in dat
het strafrechtelijk financieel onderzoek ten tijde van de instelling was
gericht tegen de persoon die verdacht werd van het feit waarvoor hij
later ook is veroordeeld. Hieruit kan niet worden afgeleid, dat het straf–
rechtelijk financieel onderzoek niet mag worden voortgezet nadat de
verdachte tot veroordeelde is geworden. Dat een dergelijke beperking
niet is beoogd, blijkt ook uit het feit dat bij de regeling van het strafrech–
telijk financieel onderzoek, de afzonderlijke procedure en de schikking
rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de verdachte inmiddeis is
veroordeeld (vgl. art. 126b, derde lid, onder d, 126e, tweede lid, 511b,
derde lid, en 511c Sv).

De fractieleden van de PvdA stelden de vraag hoe is, of zal worden
voorzien in een meer feitelijk inzicht in nieuwe vormen van georgani–
seerde criminaliteit.

Ter beantwoording van deze vraag moge ik verwijzen naar de nota «De
georganiseerde criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en plan van
aanpak», die mijn ambtgenote van Binnenlandse Zaken en ik op 25
september jl. aan de Tweede Kamer hebben gezonden (Kamerstukken
22 838, nr. 2). In de tweede paragraaf van die nota wordt aangegeven
op welke gegevens het voorgestelde beleid berust. Daaruit blijkt dat dit
onderwerp thema van onderzoek is bij het WODC. Daarnaast heeft het
onderwerp vanzelfsprekend de permanente aandacht van de Centrale
Recherche-lnformatiedienst. Van belang is voorts de inventarisatie van
georganiseerde en groepscriminaliteit die in 1991 is opgesteld door de
landelijke projectgroep Misdaadanalyse in opdracht van de Centrale
Politie Recherche Commissie.

De leden van de PvdA-fractie zagen ook graag aangegeven hoe vaak in
het recente verleden strafzaken «onbevredigend» zijn verlopen door het
ontbreken van het instrumentarium, dat met dit wetsvoorstel zal worden
aangereikt.
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Bij deze vraag zij in de eerste plaats opgemerkt, dat de huidige praktijk
is afgestemd op het bestaande wettelijke instrumentarium. De daarin
gelegen beperkingen brengen mee, dat bij de selectie van zaken, evenals
bij de verdere bewerking daarvan wordt afgezien van het instellen van
onderzoek naar gegevens die binnen het bestaande kader niet van
betekenis zijn. Een afzonderlijke registratie hiervan wordt niet bijge–
houden.

Naar aanleiding van de gestelde vraag heb ik bij één van de Bureau's
Financiële Ondersteuning doen nagaan in hoeverre daar uit ervaring is
gebleken, dat de bestaande wetgeving inderdaad de tekortkomingen
vertoont in de opheffing waarvan de wetsvoorstellen beogen te voorzien.
Hieronder wordt daarvan een aantal voorbeelden gegeven. Deze
betreffen alle gevallen die zich meer dan incidenteel in de praktijk
hebben voorgedaan.

Een eerste geval dat is genoemd, betreft de relatie tussen de delicten
ter zake waarvan vervolging is ingesteld en de vermogenspositie van de
verdachte. Het komt regelmatig voor, dat in het onderzoek blijkt, dat de
verdachte een aanmerkelijke hoeveelheid geld heeft verdiend door
handel in verdovende middelen. De verdachte blijkt als «legaal» inkomen
een uitkering te hebben en is in het bezit van een zeer dure auto. Niet
blijkt echter van een zodanig verband tussen het bezit van de auto en de
vastgestelde en ten laste gelegde delicten, dat hetzij verbeurdverklaring,
hetzij ontneming van de waarde als wederrechtelijk verkregen voordeel
kan worden uitgesproken. Het voorgestelde artikel 36e, derde lid, Sr ziet
op deze situatie.

Evenzeer regelmatig doet zich het geval voor, dat bij een onderzoek
vermogensbestanddelen worden ontdekt, die niet in verband kunnen
worden gebracht met de delicten waarop het onderzoek is gericht.
Daarop kan thans niet strafvorderlijk beslag worden gelegd, ook niet
indien mag worden aangenomen, dat de verdachte een hoge geldboete,
dan wel de maatregel van artikel 36e Sr zal worden opgelegd. Wanneer
dit vermogen ten tijde van de executie verdwenen blijkt te zijn, kan
slechts vervangende hechtenis (van ten hoogste een half jaar) worden
toegepast. Met betrekking tot dit laatste wordt erop gewezen, dat
bereidheid tot betaling na oplegging van de maatregel ter ontneming van
wederrechtelijke verkregen voordeel gering is. In de meeste gevallen
kiest de veroordeelde ervoor niet aan de betalingsverplichting te voldoen,
maar de vervangende hechtenis uit te zitten. Het wetsvoorstel biedt op
deze punten betere waarborgen, dat de door de rechter opgelegde
sancties ook daadwerkelijk zullen kunnen worden ten uitvoer gelegd.

Het zal duidelijk zijn, dat de effectieve ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel eerst mogelijk is door benutting van de mogelijk–
heden van internationale rechtshulp. Dit betreft onder meer het
onderzoek dat in het buitenland moet worden verricht ter bepaling van
de omvang van het verkregen voordeel. Internationale rechtshulp is
echter een tijdrovende aangelegenheid. Het is dan ook reeds meermalen
voorgekomen, dat de financiële gegevens benodigd voor de onder–
steuning van een vordering tot ontneming valn wederrechtelijk verkregen
voordeel, eerst na afloop van het onderzoek ter terechtzitting in de
strafzaak binnenkwamen, Daarmee kon dus bij de vordering tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening meer
worden gehouden. De scheiding die het voorstel toelaat tussen het
onderzoek in de eigenlijke strafzaak en het onderzoek naar aanleiding van
de vordering op grond van artikel 36e Sr, biedt hier perspectief. De
vordering tot ontneming kan immers tot twee jaar na de veroordeling ter
zake van het misdrijf worden ingesteld.

Naar mijn oordeel blijkt uit deze voorbeelden, die reeds na een eerste
oriënterend onderzoek in de praktijk kunnen worden gegeven, voldoende,
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dat de belemmeringen tot de opheffing waarvan de doelmatige
toepassing van het strafrecht als instrument voor het afromen van
wederrechtelijk verworven voordeel.

Dezelfde fractieleden hebben de indruk, dat het tweede en derde lid
van artikel 36e Sr in de loop van de behandeling naar elkaar zijn toege–
groeid. Zij vroegen in te gaan op de verschillen tussen de bepalingen met
het oog op de vraag wanneer de ene dan wel de andere bepaling moet
worden gehanteerd.

Deze fractieleden gaan er terecht vanuit, dat de uitbreiding die artikel
36e, tweede lid, Sr heeft gekregen door aanvaarding van het
amendement Van der Burg (Kamerstukken 21 504, nr. 16), meebrengt
dat het onderscheid tussen deze bepaling en het derde lid geringer is
geworden.

Met betrekking tot de verschillen tussen de bepalingen kan ik het
volgende opmerken. Voor de toepassing van de ontnemingsmaatregel als
voorzien in het tweede lid, is de voorwaarde de veroordeling wegens
enig strafbaar feit; in het derde lid is dat de veroordeling wegens een
misdrijf waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden
opgelegd. Anders dan voor het tweede lid geldt, kan het derde lid slechts
worden toegepast, indien wegens verdenking van het feit, waarvoor de
veroordeling is gevolgd, een strafrechtelijk financieel onderzoek is
ingssteld.

Ook de relatie tussen het verkregen voordeel en de strafbare feiten die
daartoe hebben geleid, is in het tweede lid een andere dan in het derde.
In het tweede lid wordt een directer verband geëist. Slechts voordeel dat
door middel van of uit de baten van de daar genoemde feiten is
verkregen, komt in aanmerking; dat wil zeggen dat het te ontnemen
voordeel moet kunnen worden teruggevoerd op de afzonderlijke feiten
die tot de verkrijging ervan hebben geleid. Daarnaast is vereist dat de
rechter voldoende aanwijzing heeft om aan te nemen dat de verdachte
ook de andere dan de ten laste gelegde feiten heeft begaan. In het derde
lid liggen deze verbanden anders. In de eerste plaats is daar niet vereist
dat de strafbare feiten die tot voordeelsverkrijging hebben geleid, door
de verdachte - als strafbare dader of deelnemer - zijn «begaan». Dat
betekent dat de rechter in dit geval niet behoeft vast te stellen dat
betrokkenheid van de veroordeelde voor alle feiten valt in de termen van
daderschap of deelneming. Daarop aansluitend wordt dan ook niet
geëist, dat het voordeel door middel van of uit de baten van (door hem
begane) feiten is verkregen, maar slechts dat strafbare feiten «op
enigerlei wijze» hebben geleid tot de verkrijging van voordeel door de
veroordeelde. Anders dan bij het tweede lid, is hier dus slechts de
aannemelijkheid van het verband tussen strafbare feiten en voordeel van
belang, terwijl de vraag hoe het voordeel uit de verschillende feiten de
veroordeelde nu precies is ten deel gevallen, buiten beschouwing kan
blijven.

Tenslotte zijn ook de feiten, andere dan het ten laste gelegde die tot
het voordeel hebben geleid, in het tweede lid anders omlijnd dan in het
derde. Het tweede lid ziet op soortgelijke feiten of feiten waarvoor een
geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd; het derde op
alle strafbare feiten.

Naar uit de hierboven weergegeven verschillen tussen het tweede en
het derde lid van artikel 36e Sr reeds naar voren komt, leent het tweede
lid zich het meest voor toepassing in die uit financieel oogpunt eenvou–
diger gevallen, waarin een beperkt aantal, uit het dossier van de
strafzaak blijkende, strafbare feiten heeft geleid tot verkrijging van
wederrechtelijk voordeel. Het derde lid is omschreven voor de gevallen,
waarin een omvattende ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel is aangewezen. Met het oog daarop is een strafrechtelijk finan–
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cieel onderzoek mgesteld dat ertoe strekt een zo volledig mogelijk beeld
te geven van de legale en illegale wegen waarlangs de veroordeelde
vermogen heeft vergaard.

Wanneer ik de laatste vraag van de leden van de fractie van de PvdA
goed versta, zagen zij graag bevestigd, dat de instelling van een straf–
rechtelijk financieel onderzoek niet in de weg staat aan een latere
vordering tot (en oplegging van) de maatregel tot ontneming van weder–
rechtelijk voordeel die is gebaseerd op artikel 36e, tweede lid, Sr. De
gevraagde bevestiging kan ik geven. Artikel 36e, tweede lid, Sr verbindt
aan de oplegging van evenbedoelde maatregel niet de voorwaarde dat
een strafrechtelijk financieel onderzoek achterwege is gebleven.

De leden van de fractie van D66 hebben het wetsvoorstel, evenals hun
collega's uit de Tweede Kamer, met gemengde gevoelens ontvangen. Zij
vragen zich af, of de bestaande wetgeving wel tekort schiet en of de
beoogde doelen niet met een verbeterd gebruik of enige aanpassing van
met name het fiscale instrumentarium kunnen worden bereikt. De keuze
voor strafrechtelijke handhaving achten zij, daarbij verwijzende naar de
RlCO-wetgeving in de Verenigde Staten, «welhaast conservatief» en zij
stellen dat onvoldoende aandacht is besteed aan de eventuele
benadeling van derden.

Dat de leden van deze fractie voor het wetsvoorstel slechts een zo
beperkte waardering kunnen opbrengen, betreur ik. Met betrekking tot
de vraag of wetswijziging eigenlijk wel nodig is, moge ik erop wijzen dat
dit wetsvoorste! de reactie vormt op wijzigingen in het criminaliteitsbeeld
die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Te constateren valt
dat de vormen van lucratieve, en daarmee samenhangend: georgani–
seerde, criminaliteit in belang toenemen. Ik moge hier herhalen, dat het
van wezenlijk belang is het strafrechtelijk sanctie-instrumentarium zo
goed mogelijk af te stemmen op het winstmotief dat achter uiteenlo–
pende vormen van criminaliteit schuilgaat Voor een nadere uiteenzetting
op dit punt moge ik verwijzen naar de eerder genoemde nota «De
georganiseerde criminaliteit in Nederland. Dreigingsbeeld en plan van
aanpak», (Kamerstukken 22 838, nr. 2), evenals naar de beantwoording
van een vraag gesteld door de leden van de Tweede Kamer-fractie van
de VVD (Kamerstukken 21 504, nr. 5). Ik vermeld nog, dat op de ontoe–
reikendheid van de bestaande regelgeving ook is gewezen in het
eindrapport van de projectgroep financiële onderzoeksteams.

Hierop aansluitend merk ik ten aanzien van de suggestie tot een
verbeterd gebruik en beperkte aanpassing van het fiscale instrumen–
tarium, op, dat met het wetsvoorstel is beoogd de veroordeelde de
beschikking over het voordeel dat hij uit strafbare feiten heeft verkregen,
zo volledig mogelijk te kunnen doen ontnemen. Het wetsvoorstel is niet
gericht op verbetering van de mogelijkheden tot belastingheffing over uit
criminaliteit verkregen voordeel. Na belasting blijft immers altijd nog een
gedeelte over dat de veroordeelde ter beschikking houdt. Dat nu is in
strijd met het, ook door de leden van de fractie van D66 onderschreven,
uitgangspunt dat misdaad niet - en voeg ik toe: ook niet na belasting -
mag lonen. Ik voeg hieraan nog toe, dat fiscale middelen slechts te
hanteren zijn jegens personen die naar Nederlands recht belasting–
plichtig zijn; deze kring van personen valt niet samen met de personen
op wie de Nederlandse strafwet van toepassing is. Ook gezien het belang
van een vruchtbare internationale samenwerking biedt een fiscale
benadering geen uitkomst.

De opmerking van genoemde fractieleden, dat een verbetering van het
strafrechtelijk instrumentarium internationaal bezien «welhaast conser–
vatief» zou zijn, heeft mij verbaasd. Ik moge wijzen op het Verdrag van
de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
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1 Vgl N Jörg, De afbouw van het accusa
toire karakter van het Amerikaanse straf–
recht onder invloed van de RlCO-wet van
1970, in: Delikt en Delinkwent, 1984, p 852
e.v en 934 e v

psychotrope stoffen, Wenen, 20 december 1988 (Trb. 1989, nr. 97) en
het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en
de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, Straatsburg, 8 november
1990 (Trb. 1990, nr. 172), welke beide van een strafrechtelijke
benadering uitgaan. Ook de verwijzing naar de zgn. RlCO-act is mij niet
helder, aangezien daaraan een strafrechtelijk karakter niet kan worden
ontzegd1. De opvatting dat het voorstel onvoldoende aandacht schenkt
aan de positie van slachtoffers als benadeelde derden, kan ik niet delen.
Ik wijs in verband hiermee op de beschouwingen in de memorie van
toelichting (Kamerstukken 21 504, nr. 3, p. 48).

De fractieleden van D66 hebben hun zorg geuit over de inrichting van
het strafrechtelijk financieel onderzoek. Zij karakteriseerden dit
onderzoek als in beginsel geheim, het daarbij vergelijkend met het
gerechtelijk onderzoek. Zij vroegen zich af of het niet een verstoring
meebrengt van het evenwicht tussen rechtshandhaving en rechtswaar–
borgen.

Ter beantwoording van deze vraag merk ik allereerst op dat bij de
inrichting van het strafrechtelijk financieel onderzoek welbewust is
gekozen voor een andere vormgeving dan die van het gerechtelijk
vooronderzoek (vgl. Kamerstukken 21 504, nr. 3, p. 31, 32, nr. 5, p. 28,
nr. 8, p. 20). De beide vormen van onderzoek zijn ook niet van gelijke
aard; het strafrechtelijk financieel onderzoek vertoont meer gelijkenis
met het opsporingsonderzoek, in dit geval gericht op de vaststelling van
feiten betreffende de financiële positie van de verdachte, dan met het
gerechtelijk vooronderzoek, dat is gericht op de vaststelling van de
schuld van de verdachte. Hiermee is in overeenstemming, dat het straf–
rechtelijk financieel onderzoek plaatsvindt onder leiding van de officier
van justitie en dat de regelen voor de interne openbaarheid dezelfde zijn
als bij het opsporingsonderzoek ter zake van het strafbare feit. Ik wijs er
daarbij nog op dat de verdachte ook tijdens het gerechtelijk vooron–
derzoek geen onvoorwaardelijk recht heeft van alle stukken kennis te
nemen (vgl. art. 30 Sv).

Naar mijn oordeel levert dit wetsvoorstel, of het gedeelte dat op het
strafrechtelijk financieel onderzoek betrekking heeft, dan ook geen
verstoring op van het evenwicht tussen rechtshandhaving en rechtswaar–
borgen. Ik ben daartegen van opvatting dat de rechtshandhaving
daarmee zeer wel wordt gediend zonder dat aan de rechtswaarborgen
waarop de verdachte/onderzochte persoon aanspraak kan maken,
afbreuk wordt gedaan. Ik wijs er daarbij met nadruk op, dat aan de
onderzochte persoon in het strafrechtelijk financieel onderzoek dezelfde
rechten toekomen als aan de verdachte in een strafzaak zijn toegekend
(vgl. art. 27, derde lid, Sv). Voorts is de rol van de rechter bij het straf–
rechtelijk financieel onderzoek bepaald niet van geringe betekenis te
achten. De rechter-commissaris zal zich zich immers bij zijn beslissing
om tot de instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek al dan
niet machtiging verlenen zeker bewust zijn van de implicaties van die
beslissing. Eenzelfde zorgvuldigheid zal worden betracht bij de beslissing
om op vordering van de officier van justitie al dan niet over te gaan tot
uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden. Tenslotte zij
gewezen op het toezicht dat de rechtbank kan uitoefenen op de
voortgang van het onderzoek (vgl. art. 126e Sv).

De fractieleden van D66 hebben de onmogelijkheid voor de onder–
zochte persoon aan de orde gesteld om aan te tonen dat «bewijsmid–
delen» in het strafrechtelijk financieel onderzoek onrechtmatig zijn
verkregen. In het geval dat zij daarbij voor ogen hebben, zou dit
onderzoek worden gesloten zonder dat het wordt gevolgd door een
vordering op grond van artikel 36e Sr, terwijl de resultaten worden
overgedragen aan derden.
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Naar het mij voorkomt, gaan de fractieleden ervan uit, dat de onder–
zochte persoon in het geschetste geval geen kennis heeft kunnen krijgen
van de resultaten van het afgesloten strafrechtelijk financieel onderzoek.
Die situatie zal zich evenwel niet kunnen voordoen. Artikel 126f, derde
lid, Sv bepaald namelijk, dat de officier van justitie de sluiting van het
strafrechtelijk financieel onderzoek aan de onderzochte persoon doet
betekenen onder mededeling van diens recht tot kennisneming van de
stukken van het onderzoek. Mocht de onderzochte persoon bij kennis–
neming van zijn dossier van oordeel zijn, dat de resultaten van het
onderzoek op onrechtmatige wijze zijn verkregen, dan staat het hem vrij
daartegen actie te ondernemen.

Wanneer ik het betoog van de evengenoemde fractieleden juist heb
verstaan, menen zij, dat het wetsvoorstel in strijd kan komen met artikel
6, derde lid van het EVRM. Daarbij hebben zij de situatie op het oog, dat
een verdachte is gedagvaard en terecht staat terzake van feit A; bij
gelegenheid van het requisitoir in die zaak doet de officier van justitie
mededeling van zijn voornemen (later) mede ter zake van andere soort–
gelijke feiten een vordering als bedoeld in artikel 36e Sr aanhangig te
maken, evenals van het feit dat in dat verband een strafrechtelijk finan–
cieel onderzoek gaande is. De verdachte was daarvan nog niet op de
hoogte. Tot op dit moment heeft de verdachte geen recht op inzage van
de stukken uit het strafrechtelijk financieel onderzoek en dat recht krijgt
hij evenmin op het moment van het requisitoir, maar pas na de sluiting
van het strafrechtelijk financieel onderzoek. Genoemde leden menen, dat
bij een dergelijke gang van zaken de verdachte onvoldoende mogelijk–
heden worden geboden om kennis te nemen van de beschuldiging tegen
hem, en om zich deugdelijk voorbereid te kunnen verdedigen. Dit klemt,
aldus de leden, vooral indien de zaak betreffende feit A zou eindigen in
een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Met betrekking tot dit betoog dient allereerst te worden vastgesteld,
dat een strafrechtelijk financieel onderzoek dient te worden gestaakt,
indien ter zake van het «achterliggende» strafbare feit geen veroordeling
volgt (vgl. art. 126f, tweede lid, Sv); in een dergelijk geval wordt de
vordering tot ontneming niet ingesteld en zo deze al zou zijn ingesteld en
daarop reeds zou zijn beslist, vervalt die uitspraak (vgl. art. 511 i Sv).
Voor de andere gevallen acht ik geen sprake van enige strijd met artikel
6, derde lid, van het EVRM. Het zal duidelijk zijn, dat de verdachte die bij
de behandeling van feit A voor het eerst wordt geconfronteerd met het
tegen hem ingestelde strafrechtelijk financieel onderzoek en het daaraan
te verbinden gevolg, zich daarop niet heeft kunnen prepareren. Dat is
echter met het oog op hetgeen dan in geding is, ook niet nodig. Op die
terechtzitting gaat het om het bewijs van en de schuld aan feit A en
daarvoor op te leggen straf. Bij veroordeling komt in een later geding de
oplegging van de maatregel van artikel 36e Sr aan de orde. Die afzon–
derlijke procedure wordt gevoerd overeenkomstig de regels die gelden
voor het onderzoek ter terechtzitting van het ten laste gelegde feit (vgl.
art. 511d Sv). De onderzochte persoon kan uiteraard voordien van de
gedingstukken kennis nemen (vgl. art. 126f, derde lid, Sv) en hij heeft
recht zich te doen bijstaan. Waar de rechtbank dit dienstig acht, kan hij
de behandeling van de ontnemingsvordering ter terechtzitting worden
voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding; het staat de onder–
zochte persoon uiteraard vrij zulks te verzoeken. De regeling van de
afzonderlijke procedure inzake de vordering van artikel 36e Sr overziende
en in aanmerking nemende dat deze niet wordt gevoerd dan nadat de
onderzochte persoon zich daarop heeft kunnen voorbereiden, zie ik niet
dat aldus - zoals genoemde fractieleden stellen - aan «de meest funda–
mentele waarborgen van een behoorlijke procesvoering» wordt voorbij–
gegaan.
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De leden van de fractie van de SGP hebben gevraagd nog eens in te
gaan op het rechtskarakter van de maatregel van artikel 36e Sr. Zij
spitsten hun vraag toe met verwijzing naar de verhouding tussen sanctie
en rechtsherstel en de relatie van de maatregel met de positie van
slachtoffers.

Naar ook in de memorie van toelichting is uiteengezet vormt het
onderscheid tussen straffen en maatregelen een belangrijk element in dit
wetsvoorstel. Hiermee is in overeenstemming dat de beslissing op de
vordering van artikel 36e Sr is losgemaakt van de beslissing omtrent de
strafoplegging. Met de straf wordt beoogd de dader leed toe te voegen
vanwege zijn schuld aan het strafbare gedrag. De straf dient dan ook te
zijn afgestemd op de persoon van de dader en de omstandigheden
waarin hij verkeert. Maatregelen worden weliswaar opgelegd in verband
met een delict, maar zij hebben een andere strekking: de bescherming
van de maatschappij of het zoveel mogelijk herstellen van de recht–
matige toestand. De onderhavige maatregel strekt ertoe op het financiële
vlak te komen tot een herstel van de rechtmatige toestand, althans tot
een teniet doen van financiële verhoudingen die door het begaan van
lucratieve delicten worden geschapen. Dit element is gelet op de omvang
van de vermogens die in het criminele circuit worden vergaard, van grote
en zelfstandige betekenis, aangezien zoveel mogelijk dient te worden
voorkomen dat het normale financiële economische leven door deze
geldstromen, en door de personen die daarover de beschikking hebben,
wordt gecorrumpeerd. Uiteraard ben ik mij ervan bewust, dat de
oplegging van de maatregel door de veroordeelde als een straf kan
worden ervaren. Die ervaring is echter uit rechtsoogpunt niet beoogd,
evenmin als dat het geval is bij de oplegging van de maatregel van ter
beschikkingstelling.

Wanneer ik het betoog van de fractieleden goed versta, achten zij het
juist in verband met het rechtsherstellend karakter van de maatregel niet
voor de hand liggend, dat de baten daarvan toevloeien aan de staatskas
en niet aan de slachtoffers van de feiten, die tot het voordeel hebben
geleid. In verband hiermee moet ik er allereerst op wijzen, dat lucratieve
delicten lang niet altijd delicten zijn waarbij duidelijk aanwijsbare slacht–
offers bestaan aan wie (im)materiële schade zou moeten worden
vergoed. Ik denk dan aan de drugsdelicten die - helaas - veelal met volle
instemming van alle betrokkenen worden begaan. Maar ook daarvan
afgezien komt het mij voor dat het met de maatregel beoogde doel
minder goed kan worden bereikt, indien de afroming van criminele winst
hetzij zou worden overgelaten aan de acties van slachtoffers, hetzij door
de staat slechts te hunnen behoeve zou kunnen plaatsvinden. Wanneer
de schadeloosstelling van slachtoffers de rechtsgrond van de maatregel
zou zijn, zou de veroordeelde, in geval niet of niet tot het volle bedrag
van zijn voordeel is te achterhalen wie daarop aanspraak kan maken, op
het overblijvende deel recht houden. Dat acht ik onaanvaardbaar.

Voortgaande op de positie van slachtoffers, aan wie in dit voorstel ten
opzichte van andere crediteuren geen voorrangspositie is toegekend, zij
opgemerkt, dat oplegging van de ontnemingsmaatregel de Staat niet in
een positie brengt die aan hun belangen schade doet. De vordering van
de Staat op de veroordeelde is geen bevoorrechte. Er is veeleer sprake
van een wijken van de Staat voor slachtoffers. In artikel 36e, zesde lid,
Sr is gesteld, dat bij de bepaling van de omvang van het bedrag waarop
het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, aan benadeelde
derden in rechte toegekende vorderingen in mindering worden gebracht.
Het moet wel gaan om in rechte toegekende vorderingen. Het zou anders
wel erg verleidelijk worden pseudo-slachtoffers naar voren te schuiven -
de georganiseerde criminaliteit zou daartegen niet opzien - om aldus het
effect van een ontnemingsmaatregel te niet te doen. Echter ook als de
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vorderingen van benadeelden pas in rechte worden vastgesteld, nadat de
ontnemingsmaatregel is opgelegd, zijn er mogelijkheden om deze te
doen wijzigen, teneinde aan de vorderingen van de benadeelde ten volle
recht te kunnen laten doen. Zo kan het ook de benadeelde een vordering
op grond van artikel 577b Sv instellen.

In antwoord op desbetreffende vraag van de leden van de SGP-fractie
kan ik meedelen, dat een strafrechtelijk financieel onderzoek inderdaad
vóór de aanvang van de terechtzitting in de eigenlijke strafzaak moet zijn
ingesteld. Het wetsvoorstel bevat geen afzonderlijke bepaling, waarin dit
is voorgeschreven. Het ligt echter in de systematiek opgesloten. Daartoe
kan worden gewezen op de hantering van de term «verdenking» als
voorwaarde voor de instelling van een strafrechtelijk financieel
onderzoek, evenals op de voorgestelde aanvulling van artikel 311, eerste
lid, Sv. Daarin is voorgeschreven dat de officier van justitie uiterlijk bij
zijn requisitoir moet aangeven of een strafrechtelijk financieel onderzoek
is ingesteld.

De fractieleden van de SGP zagen voorts graag - mede gelet op de
presumptio innocentiae - een principiële rechtvaardiging van de
mogelijkheid conservatoir beslag te leggen met het oog op de executie
van een op te leggen geldboete.

Het voorliggende wetsvoorstel strekt ertoe de toepassingsmogelijk–
heden van vermogenssancties te verruimen. In dat kader voorziet artikel
94a, eerste lid, Sv in de mogelijkheid van conservatoir beslag bij
verdenking van een feit waarvoor een geldboete van de vijfde categorie
kan worden opgelegd. Deze voorziening acht ik noodzakelijk omdat bij
deze hoge geldboeten van de mogelijkheid vervangende hechtenis toe te
passen niet altijd een voldoende prikkel zal uitgaan om aan de opgelegde
sanctie te voldoen. Ik acht dit voorstel ook geen principiële wijziging ten
opzichte van het stelsel van de bestaande wet. Inbeslagneming is thans
immers ook mogelijk van voorwerpen, met betrekking waartoe de bijko–
mende straf van verbeurdverklaring kan worden uitgesproken. Ook dan,
maar bij voorbeeld eveneens ten aanzien van de voorlopige hechtenis,
kan de vraag worden gesteld of dit zich met de presumptio innocentiae
verdraagt. Naar mijn oordeel is dat bepaald het geval. Met de inbeslag–
neming (of de voorlopige hechtenis) wordt niet beslissend vooruitge–
lopen op het uiteindelijk rechterlijk oordeel over de schuld van de
verdachte aan het feit. De grondslag ervoor is de (sterke) verdenking dat
de verdachte het feit heeft begaan en de conserverende maatregelen
strekken er (mede) toe de onttrekking aan de op te leggen straf te
voorkomen. Daarbij komt dat de toepassing van deze maatregel aan het
oordeel van de rechter kan worden onderworpen. Artikel 552a Sv
voorziet in de mogelijkheid over inbeslagneming beklag te doen. In het
oordeel op een dergelijk beklag toetst de rechter de grondslag waarop
het berust en weegt hij de - met de tijd toenemende - belasting die het
taeslag voor de verdachte meebrengt, af tegen de basis waarop het
berust en tegen de verwachtingen die bestaan omtrent de in de zaak op
te leggen straf. Ik ben dan ook van oordeel dat in het voorstel voldoende
is verzekerd, dat de toepassing van dit dwangmiddel niet berust op een
prematuur oordeel over de schuld van de verdachte aan het feit. De
regeling vindt zijn rechtvaardiging in de - voor de rechter toetsbare -
behoefte te waarborgen dat een op te leggen hoge geldboete ook zal
kunnen worden ten uitvoer gelegd.

De leden van de evengenoemde fractie hebben nog gevraagd of het
niet wenselijk zou zijn, dat de rechter-commissaris zich tenminste
eenmaal in de zes maanden op de hoogte stelt van de stand van zaken in
het strafrechtelijk financieel onderzoek.
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Naar mijn oordeel bestaat aan een dergelijke regeling geen behoefte.
Ik wijs er ook hier nogmaals op, dat met inachtneming van de leidende
positie die aan de officier van justitie is toegekend, aan de rechterlijke
toetsing bij de instelling van het onderzoek evenals bij de toepassing van
hem toekomende bevoegdheden, een belangrijke plaats toekomt. Voorts
is in de bewaking van de voortgang van het strafrechtelijk financieel
onderzoek voorzien door de bepaling van artikel 126e Sv. Aan de
rechtbank is opgedragen te waken tegen nodeloze vertraging van het
onderzoek; deze kan zonodig de onverwijlde of spoedige beëindiging
bevelen.

De leden van de SGP-fractie vroegen om een omschrijving van de
betekenis van het woord «wederrechtelijk» in de woordcombinatie
«wederrechtelijk voordeel» aan het slot van artikel 36e, derde lid, Sr.
Staat, aldus deze leden, voldoende vast, dat het gaat om voordeel
verkregen via strafbare feiten?

Naar mijn oordeel is dat inderdaad het geval. De tekst van dit artikellid
is, naar aanleiding van de openbare behandeling in de Tweede Kamer, in
de vijfde nota van wijziging verduidelijkt (vgl. Kamerstukken 21 504, nr.
20). De beweegreden om daartoe over te gaan, was mede de behoefte
buiten twijfel te stellen, dat het voordeel dat voor ontneming in
aanmerking komt, op enigerlei wijze het resultaat moet zijn van strafbare
feiten. De kwalificatie van het behaalde voordeel als «wederrechtelijk»
verwijst naar deze wijze van verkrijging.

Dezelfde leden zagen ook de term «soortgelijke feiten» uit artikel 36e,
tweede lid, Sr nog graag omschreven, waarbij zij met name wilden
vernemen wat buiten de rangschikking van delicten in het Wetboek van
Strafrecht van belang is.

Ten aanzien van deze vraag merk ik op, dat onder soortgelijke feiten in
de eerste plaats dienen te worden verstaan, die blijkens hun publicering
in de wet naar hun aard overeenkomstig zijn. Daarnaast kan ook indien
feiten niet vallen in eenzelfde wettelijke rubricering, soortgelijkheid
worden aangenomen, wanneer in concreto schade is toegebracht aan
hetzelfde door strafbepalingen beschermde rechtsbelang. Voor een
uitgebreidere beschouwing moge ik verwijzen naar de memorie van
toelichting (Kamerstukken 21 504, nr. 3 p. 11).

Met betrekking tot de ontneming bedoeld in artikel 36e, derde lid, Sr
stelden de leden van de SGP-fractie de vraag of de instelling van de
desbetreffende vordering niet moet afstuiten op het «ne bis in idem»-
beginsel voor zover deze vordering mede betrekking heeft op strafbare
feiten waarvoor de verdachte reeds voordien is veroordeeld.

In antwoord op deze vraag merk ik op, dat met artikel 36e, derde lid,
Sr niet is beoogd een dubbele vervolging of veroordeling van reeds
berechte feiten mogelijk te maken. Dat kan ook blijken uit het zevende lid
van dit artikel, dat de rechter voorschrijft rekening te houden met reeds
eerder opgelegde verplichtingen tot betaling aan de Staat ter ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarmee is uiteraard op zichzelf
nog niet uitgesloten, dat ten aanzien van een bepaalde vordering tot
ontneming van voordeel blijkt, dat bij de berekening van het voordeel
mede feiten in aanmerking zijn genomen, ter zake waarvan de
betrokkene voordien is veroordeeld. In een dergelijk geval is de vordering
- welke een onderdeel vormt van de vervolging ter zake van het feit, dat
tot de instelling legitimeert - overigens niet in zijn geheel aan te merken
als een «bis in idem», omdat deze in elk geval ook betrekking zal hebben
op het voordeel verkregen uit het feit waarop de laatste veroordeling
betrekking heeft. Het feit dat de vordering onder omstandigheden mede
op reeds berechte feiten kan zijn gebaseerd, is naar mijn oordeel dan ook
geen reden om deze in dat geval geheel buiten beschouwing te laten. In
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overeenstemming met de ratio van artikel 36e, derde lid, Sr en rekening
houdend met het beginsel dat een strafzaak met een veroordeling in zijn
geheel definitief is afgedaan, dient de rechter in een dergelijk geval bij
de schatting van de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel
het voordeel uit de reeds berechte feiten buiten beschouwing te laten.

Tenslotte informeerden de leden van de meergenoemde fractie naar de
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het convenant
tussen mijn departement en dat van Financiën betreffende de
voorziening in de behoefte aan financieel deskundig personeel ten
behoeve van de Bureau's Financiële Ondersteuning.

Te dien aanzien kan ik meedelen, dat ter uitvoering van het convenant
tussen vertegenwoordigers van de Belastingdienst en de politie aanvul–
lende werkafspraken zijn gemaakt. Inmiddels zijn 18 medewerkers van
de Belastingdienst als financieel deskundige ter beschikking gesteld van
de Bureau's Financiële Ondersteuning.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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