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BEKNOPTE MOTIVERING 

Volgens recent onderzoek vertegenwoordigen illegale markten in de Europese Unie naar 

schatting ongeveer 110 miljard EUR, dat wil zeggen 1 % van het bbp van de EU in 2010. 

Ervoor zorgen dat criminaliteit niet loont, is daarom een uiterst doeltreffend middel om 

criminaliteit te bestrijden. De inbeslagneming van vermogensbestanddelen die zijn verworven 

via criminele activiteiten, is bedoeld om criminaliteit, waaronder georganiseerde criminaliteit, 

te voorkomen en te bestrijden, slachtoffers schadeloos te stellen en extra middelen te 

genereren die weer kunnen worden geïnvesteerd in wetshandhaving en andere initiatieven op 

het gebied van preventie. 

Er zijn slechts weinig cijfers over bekend, maar slechts een zeer klein deel van de opbrengst 

van criminaliteit in de EU wordt momenteel ontnomen: 98,9 % van de geschatte criminele 

winsten wordt niet geconfisqueerd en blijft in handen van criminelen. Een goed functionerend 

systeem voor de ontneming van vermogensbestanddelen is een voorwaarde om meer 

crimineel vermogen in beslag te kunnen nemen. Daarbij hoort ook een efficiënt kader voor de 

wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven behoort tot de meest 

doeltreffende methoden om criminaliteit te 

bestrijden. De Europese Unie streeft naar 

meer doeltreffende opsporing, confiscatie 

en herbesteding van criminele 

vermogensbestanddelen24. 

(3) De bevriezing en confiscatie van 

hulpmiddelen en opbrengsten van 

misdrijven behoort tot de meest 

doeltreffende methoden om criminaliteit, 

inbreuken op het recht, met name door 

criminele organisaties, en terrorisme te 

bestrijden, omdat criminelen daardoor de 

opbrengst van illegale activiteiten wordt 

ontnomen en voorkomen wordt dat 

terroristen aanvallen organiseren.  De 

Europese Unie streeft naar meer 

doeltreffende opsporing, confiscatie en 

herbesteding van criminele 

vermogensbestanddelen24. 

Geconfisqueerde criminele 

vermogensbestanddelen kunnen 
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vervolgens besteed worden aan 

rechtshandhaving, misdaadpreventie of 

schadeloosstelling van slachtoffers.  

_________________ _________________ 

24 "Het programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger" (PB C 115 van 

4.5.2010, blz. 1). 

24 "Het programma van Stockholm – Een 

open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger" (PB C 115 van 

4.5.2010, blz. 1). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, is 

grensoverschrijdende samenwerking 

essentieel om de hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in beslag te 

nemen en te confisqueren. 

(4) Aangezien criminaliteit vaak 

transnationaal van aard is, is 

grensoverschrijdende samenwerking 

essentieel om de hulpmiddelen en 

opbrengsten van misdrijven in beslag te 

nemen en te confisqueren. Betere 

samenwerking tussen de lidstaten en 

derde landen zal bereikt worden door 

doortastende, snelle en gecoördineerde 

maatregelen, gericht op het actualiseren 

en de tenuitvoerlegging van de 

Uniewetgeving op dit gebied. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De onrechtmatig verkregen 

opbrengsten van door criminele 

organisaties gepleegde misdrijven worden 

binnen de legale Europese economie op 

grote schaal witgewassen. Dergelijk 

kapitaal vormt, als dat wordt 

geherinvesteerd in de reguliere economie, 

wegens de zeer ontwrichtende effecten 

ervan een ernstige bedreiging voor de 

vrijheid om economische activiteiten te 
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ontplooien en de vrije mededinging. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Georganiseerde misdaad, corruptie 

en het witwassen van geld vormen 

ernstige bedreigingen voor de economie 

van de Unie, onder meer doordat de 

lidstaten en de Unie in haar geheel 

hierdoor een aanzienlijk bedrag aan 

belastingontvangsten mislopen, alsmede 

voor de verantwoorde financiering van 

door de Unie gefinancierde projecten, 

omdat criminele organisaties activiteiten 

ontplooien in diverse sectoren, waarvan er 

vele onder controle van de overheid staan. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Met het oog op doeltreffende 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie moeten de regels 

inzake erkenning en tenuitvoerlegging van 

dergelijke bevelen worden vastgesteld in 

een juridisch bindende en rechtstreeks 

toepasselijke handeling van de Unie. 

(11) Met het oog op doeltreffende 

wederzijdse erkenning van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie moeten de regels 

inzake erkenning en tenuitvoerlegging van 

dergelijke bevelen worden vastgesteld in 

een juridisch bindende en rechtstreeks 

toepasselijke handeling van de Unie, die 

een breder toepassingsgebied heeft dan de 

tot nu toe bestaande rechtshandelingen en 

die duidelijke bepalingen bevat inzake 

bevelen tot bevriezing en confiscatie. Met 

één instrument voor de wederzijdse 

erkenning van zowel bevelen tot 

bevriezing als bevelen tot confiscatie, met 

een modelcertificaat en een 

modelformulier, alsmede toepasselijke 

regels en termijnen, wordt gewaarborgd 

dat deze bevelen binnen de Unie worden 
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erkend en onverwijld ten uitvoer worden 

gelegd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten een door een andere lidstaat in 

een strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op hun 

grondgebied te erkennen en ten uitvoer te 

leggen. 

(12) De wederzijdse erkenning en 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

bevriezing en confiscatie van 

vermogensbestanddelen moet worden 

vergemakkelijkt door de lidstaten te 

verplichten zonder onnodige vertraging of 

bijkomende formaliteiten een door een 

andere lidstaat in een strafprocedure 

uitgevaardigd bevel tot bevriezing of 

confiscatie op hun grondgebied te erkennen 

en ten uitvoer te leggen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten en de 

fundamentele rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 VEU. 

(16) Deze verordening is van toepassing 

onverminderd de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten en de 

fundamentele rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 VEU. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en de beginselen die zijn 

neergelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het 

(17) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en procedurele rechten en de 

relevante beginselen die zijn neergelegd in 

het Handvest van de grondrechten van de 
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handvest) en het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden (het EVRM). 

Deze verordening moet worden toegepast 

overeenkomstig die rechten en beginselen. 

Europese Unie (het handvest) en het 

Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (het EVRM). Deze verordening 

moet worden toegepast overeenkomstig die 

rechten en beginselen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Bij de toepassing van deze 

verordening moet rekening worden 

gehouden met de Richtlijnen 

2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 

2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 en 

2016/191935 van het Europees Parlement 

en de Raad, die betrekking hebben op 

procedurele rechten in strafprocedures. 

(18) Deze verordening moet worden 

toegepast overeenkomstig de Richtlijnen 

2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 

2013/48/EU32, 2016/34333, 2016/80034 en 

2016/191935 van het Europees Parlement 

en de Raad, die betrekking hebben op 

procedurele rechten in strafprocedures. 

_________________ _________________ 

30 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 

betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 

26.10.2010, blz. 1). 

30 Richtlijn 2010/64/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 

betreffende het recht op vertolking en 

vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 

26.10.2010, blz. 1). 

31 Richtlijn 2012/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, 

blz. 1). 

31 Richtlijn 2012/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het recht op informatie in 

strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, 

blz. 1). 

32 Richtlijn 2013/48/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 

betreffende het recht op toegang tot een 

advocaat in strafprocedures en in 

procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om een 

derde op de hoogte te laten brengen vanaf 

de vrijheidsbeneming en om met derden en 

consulaire autoriteiten te communiceren 

tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 

van 6.11.2013, blz. 1). 

32 Richtlijn 2013/48/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 

betreffende het recht op toegang tot een 

advocaat in strafprocedures en in 

procedures ter uitvoering van een Europees 

aanhoudingsbevel en het recht om een 

derde op de hoogte te laten brengen vanaf 

de vrijheidsbeneming en om met derden en 

consulaire autoriteiten te communiceren 

tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 

van 6.11.2013, blz. 1). 

33 Richtlijn (EU) 2016/343 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 

33 Richtlijn (EU) 2016/343 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 
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maart 2016 betreffende de versterking van 

bepaalde aspecten van het vermoeden van 

onschuld en van het recht om in 

strafprocedures bij de terechtzitting 

aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, 

blz. 1). 

maart 2016 betreffende de versterking van 

bepaalde aspecten van het vermoeden van 

onschuld en van het recht om in 

strafprocedures bij de terechtzitting 

aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, 

blz. 1). 

34 Richtlijn (EU) 2016/800 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 mei 

2016 betreffende procedurele waarborgen 

voor kinderen die verdachte of beklaagde 

zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 

21.5.2016, blz. 1). 

34 Richtlijn (EU) 2016/800 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 mei 

2016 betreffende procedurele waarborgen 

voor kinderen die verdachte of beklaagde 

zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 

21.5.2016, blz. 1). 

35 Richtlijn (EU) 2016/1919 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 

voor verdachten en beklaagden in 

strafprocedures en voor gezochte personen 

in procedures ter uitvoering van een 

Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 

4.11.2016, blz. 1). 

35 Richtlijn (EU) 2016/1919 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2016 betreffende rechtsbijstand 

voor verdachten en beklaagden in 

strafprocedures en voor gezochte personen 

in procedures ter uitvoering van een 

Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 

4.11.2016, blz. 1). 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De uitvoerende autoriteit moet een 

bevel tot confiscatie zonder verdere 

formaliteiten erkennen en moet de nodige 

maatregelen nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan. De beslissing 

betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie moet worden genomen en de 

confiscatie moet worden uitgevoerd met 

dezelfde snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak. Er 

moeten termijnen worden vastgesteld om te 

zorgen voor snelle en efficiënte 

beslissingen en snelle en efficiënte 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 

confiscatie. 

(22) De uitvoerende autoriteit moet een 

bevel tot confiscatie zonder verdere 

formaliteiten of onnodige vertraging 

erkennen en moet de nodige maatregelen 

nemen voor de tenuitvoerlegging ervan. De 

beslissing betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie moet zonder onnodige 

vertraging worden genomen en de 

confiscatie moet worden uitgevoerd met 

dezelfde snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak. In deze 

verordening moeten termijnen worden 

vastgesteld voor de uitvoering van de 

verschillende procedurele stappen om te 

zorgen voor snelle en efficiënte 

beslissingen en snelle en efficiënte 

tenuitvoerlegging van bevelen tot 
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confiscatie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De uitvoerende autoriteit moet een 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten erkennen en onverwijld de 

nodige maatregelen nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan. De beslissing 

betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing moet worden genomen en de 

bevriezing moet worden uitgevoerd met 

dezelfde snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak. Er 

moeten termijnen worden vastgesteld om te 

zorgen voor snelle en efficiënte 

beslissingen en snelle en efficiënte 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing. 

(24) De uitvoerende autoriteit moet een 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten en zonder onnodige 

vertraging erkennen en onverwijld de 

nodige maatregelen nemen voor de 

tenuitvoerlegging ervan. De beslissing 

betreffende de erkenning en 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing moet zonder onnodige 

vertraging worden genomen en de 

bevriezing moet worden uitgevoerd met 

dezelfde snelheid en prioriteit als in een 

vergelijkbare binnenlandse zaak. In deze 

verordening moeten strikte termijnen 

worden vastgesteld voor de uitvoering van 

de verschillende procedurele stappen om 

te zorgen voor snelle en efficiënte 

beslissingen en snelle en efficiënte 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

bevriezing. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De erkenning en tenuitvoerlegging 

van een bevel tot bevriezing mag niet op 

andere dan de in deze verordening 

genoemde gronden worden geweigerd. In 

het bijzonder moet de uitvoerende 

autoriteit de mogelijkheid hebben om een 

bevel tot confiscatie niet te erkennen en ten 

uitvoer te leggen op grond van het "ne bis 

in idem"-beginsel, de rechten van een 

belanghebbende of het recht om ter 

(26) De erkenning en tenuitvoerlegging 

van een bevel tot bevriezing of confiscatie 

moet alleen kunnen worden geweigerd op 
de in deze verordening genoemde gronden. 

In het bijzonder kan de uitvoerende 

autoriteit besluiten een bevel tot 

confiscatie niet te erkennen en ten uitvoer 

te leggen op grond van het "ne bis in 

idem"-beginsel, de rechten van een 

belanghebbende of het recht om ter 
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terechtzitting aanwezig te zijn. terechtzitting aanwezig te zijn. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Voordat zij beslist een grond voor 

niet-erkenning en niet-tenuitvoerlegging 

toe te passen, moet de uitvoerende 

autoriteit overleg plegen met de 

uitvaardigende autoriteit om eventueel 

noodzakelijke extra informatie te 

verkrijgen. 

(27) Voordat zij beslist een grond voor 

niet-erkenning en niet-tenuitvoerlegging 

toe te passen, moet de uitvoerende 

autoriteit zonder onnodige vertraging 

overleg plegen met de uitvaardigende 

autoriteit om eventueel noodzakelijke extra 

informatie te verkrijgen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De uitvaardigende autoriteit moet 

onverwijld in kennis worden gesteld van de 

onmogelijkheid om een bevel ten uitvoer 

te leggen. Dit kan het geval zijn als het 

vermogensbestanddeel reeds is 

geconfisqueerd, is verdwenen, niet wordt 

aangetroffen op de door de uitvaardigende 

autoriteit vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven. 

(29) De uitvaardigende autoriteit moet 

zonder onnodige vertraging in kennis 

worden gesteld van de redenen waarom 

tenuitvoerlegging van een bevel 

onmogelijk is. Dit kan het geval zijn als het 

vermogensbestanddeel reeds is 

geconfisqueerd, is verdwenen, niet wordt 

aangetroffen op de door de uitvaardigende 

autoriteit vermelde plaats, of omdat de 

plaats niet nauwkeurig genoeg is 

beschreven. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) Indien er twijfels zijn over de 

plaats waar de voorwerpen waarop een 

beslissing tot confiscatie betrekking heeft, 
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zich bevinden, moeten de lidstaten alle 

beschikbare middelen aanwenden om de 

juiste plaats van die voorwerpen te 

achterhalen, inclusief het gebruik van alle 

beschikbare informatiesystemen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Een voorwaarde voor de praktische 

tenuitvoerlegging van deze verordening is 

dat er nauwe contacten zijn tussen de 

bevoegde nationale autoriteiten, met name 

in geval van gelijktijdige tenuitvoerlegging 

van een bevel tot confiscatie in meer dan 

één lidstaat. De bevoegde nationale 

autoriteiten moeten daarom telkens 

wanneer dat nodig is met elkaar 

overleggen. 

(31) Een voorwaarde voor de praktische 

tenuitvoerlegging van deze verordening is 

dat er nauwe contacten zijn en optimaal 

wordt samengewerkt tussen de bevoegde 

nationale autoriteiten, met name in geval 

van gelijktijdige tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing of confiscatie in meer 

dan één lidstaat. De bevoegde nationale 

autoriteiten moeten daarom met elkaar 

overleggen en moeten daarbij 

gebruikmaken van moderne 

communicatietechnologieën die uit 

hoofde van het procesrecht van de 

desbetreffende lidstaten aanvaardbaar 

zijn. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Elke belanghebbende partij, met 

inbegrip van derden te goeder trouw, moet 

rechtsmiddelen kunnen instellen tegen de 

erkenning en tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing of confiscatie om zijn 

rechten te beschermen, waaronder de 

effectieve mogelijkheid om het bevel voor 

een rechter te betwisten of het eigendom of 

enig ander zakelijk recht op te eisen 

overeenkomstig Richtlijn 2014/42/EU. Het 

rechtsmiddel moet worden ingesteld bij een 

(34) Elke belanghebbende partij, met 

inbegrip van derden te goeder trouw, moet 

rechtsmiddelen kunnen instellen tegen de 

erkenning en tenuitvoerlegging van een 

bevel tot bevriezing of confiscatie om zijn 

rechten te beschermen, waaronder het 

recht op toegang tot het dossier en de 

effectieve mogelijkheid om het bevel voor 

een rechter te betwisten of het eigendom of 

enig ander zakelijk recht op te eisen 

overeenkomstig Richtlijn 2014/42/EU.  Het 
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gerecht in de uitvoerende staat. rechtsmiddel moet worden ingesteld bij een 

gerecht in de uitvoerende staat. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden regels 

vastgesteld op grond waarvan een lidstaat 

een door een andere lidstaat in een 

strafprocedure uitgevaardigd bevel tot 

bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

1. In deze verordening worden regels 

en voorwaarden vastgesteld op grond 

waarvan een lidstaat een door een andere 

lidstaat in een strafprocedure uitgevaardigd 

bevel tot bevriezing of confiscatie op zijn 

grondgebied erkent en ten uitvoer legt. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening laat de 

verplichting tot eerbiediging van de 

grondrechten en rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, onverlet. 

2. Deze verordening doet geen 

afbreuk aan de verplichting tot 

eerbiediging van de grondrechten en 

fundamentele rechtsbeginselen, zoals 

neergelegd in artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Confiscatie zonder 

veroordeling moet in overeenstemming 

zijn met de procedurele waarborgen die 

zijn neergelegd in artikel 6 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en artikel 8 van 

Richtlijn 2014/42/EU. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(3) "vermogensbestanddelen": 

goederen van enigerlei aard, lichamelijk of 

onlichamelijk, roerend of onroerend, 

alsmede rechtsbescheiden waaruit de 

eigendom of andere rechten ten aanzien 

van die goederen blijken, die door de 

uitvaardigende autoriteit worden 

beschouwd als: 

(3) "vermogensbestanddelen": geld of 

activa van enigerlei aard, lichamelijk of 

onlichamelijk, roerend of onroerend, 

alsmede beperkte eigendomsrechten en 

rechtsbescheiden of juridische 

instrumenten in welke vorm ook, 

daaronder begrepen elektronisch of 

digitaal, waaruit eigendom van, andere 

rechten ten aanzien van of een belang in 

dergelijke activa blijkt, die door de 

uitvaardigende autoriteit worden 

beschouwd als: 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid kan vaststellen. 

1. Een bevel tot confiscatie, of een 

gewaarmerkte kopie daarvan, wordt samen 

met het in artikel 7 bedoelde certificaat 

door de uitvaardigende autoriteit 

rechtstreeks toegezonden aan de 

uitvoerende autoriteit, of indien van 

toepassing aan de in artikel 27, lid 2, 

bedoelde centrale autoriteit, op een wijze 

die een schriftelijke melding oplevert op 

grond waarvan de uitvoerende autoriteit de 

echtheid ervan kan vaststellen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als punt b) van toepassing is, stelt de 

uitvaardigende autoriteit de uitvoerende 

autoriteit zo snel mogelijk in kennis 

wanneer het bedoelde risico niet meer 

bestaat. 

Als punt b) van toepassing is, stelt de 

uitvaardigende autoriteit de uitvoerende 

autoriteit zonder onnodige vertraging in 

kennis wanneer het bedoelde risico niet 

meer bestaat. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvaardigende autoriteit vult 

het certificaat van bijlage I in, ondertekent 

het en verklaart de inhoud ervan voor juist. 

1. De uitvaardigende autoriteit vult 

het certificaat van bijlage I zonder 

onnodige vertraging in, ondertekent het en 

verklaart de inhoud ervan voor juist. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvaardigende autoriteit vertaalt 

het certificaat in overeenstemming met lid 

3 in een officiële taal van de uitvoerende 

staat of in een andere, door die lidstaat 

aangegeven taal. 

2. De uitvaardigende autoriteit vertaalt 

zonder onnodige vertraging het certificaat 

in overeenstemming met lid 3 in een 

officiële taal van de uitvoerende staat of in 

een andere, door die lidstaat aangegeven 

taal. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 4 toegezonden 

bevel tot confiscatie zonder verdere 

formaliteiten en neemt de nodige 

maatregelen voor de tenuitvoerlegging 

daarvan op dezelfde wijze als met 

betrekking tot een door een autoriteit van 

de uitvoerende staat uitgevaardigd bevel tot 

confiscatie, tenzij die autoriteit een van de 

in artikel 9 genoemde gronden aanvoert om 

het bevel niet te erkennen en ten uitvoer te 

leggen, dan wel een van de in artikel 11 

genoemde gronden voor uitstel. 

1. De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 4 toegezonden 

bevel tot confiscatie zonder verdere 

formaliteiten of onnodige vertraging en 

neemt de nodige maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging daarvan op dezelfde 

wijze als met betrekking tot een door een 

autoriteit van de uitvoerende staat 

uitgevaardigd bevel tot confiscatie, tenzij 

die autoriteit een van de in artikel 9 

genoemde gronden aanvoert om het bevel 

niet te erkennen en ten uitvoer te leggen, 

dan wel een van de in artikel 11 genoemde 

gronden voor uitstel. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. 

2. De uitvoerende autoriteit stelt de 

uitvaardigende autoriteit onverwijld in 

kennis van het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van het bevel, inclusief 

de gronden daarvoor en indien mogelijk de 

verwachte duur van het uitstel, op een 

wijze die een schriftelijke melding 

oplevert. In geval van uitstel 

overeenkomstig lid 1, onder b), vaardigt 

de uitvaardigende autoriteit nieuwe 

instructies uit over de exacte geldsom 

waarop de confiscatie betrekking heeft als 

het bevel tot confiscatie tegelijkertijd ten 

uitvoer wordt gelegd in meer dan één 

lidstaat. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Verplichting om belanghebbende partijen 

te informeren 

 Na de tenuitvoerlegging van een bevel tot 

confiscatie deelt de uitvoerende autoriteit 

haar besluit onverwijld mede aan de 

persoon tegen wie het bevel tot confiscatie 

is uitgevaardigd, alsmede aan eventuele 

belanghebbenden, met inbegrip van 

derden te goeder trouw. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 14 toegezonden 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten en neemt de nodige 

maatregelen voor de tenuitvoerlegging 

daarvan, tenzij zij een van de in artikel 18 

genoemde gronden aanvoert om het bevel 

niet te erkennen en ten uitvoer te leggen, 

dan wel een van de in artikel 20 genoemde 

gronden voor uitstel. 

De uitvoerende autoriteit erkent een 

overeenkomstig artikel 14 toegezonden 

bevel tot bevriezing zonder verdere 

formaliteiten en onnodige vertraging en 

neemt de nodige maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging daarvan, tenzij zij een 

van de in artikel 18 genoemde gronden 

aanvoert om het bevel niet te erkennen en 

ten uitvoer te leggen, dan wel een van de in 

artikel 20 genoemde gronden voor uitstel. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het in artikel 16 bedoelde formulier 

onvolledig of kennelijk onjuist is, en niet is 

aangevuld na het in lid 2 bedoelde overleg; 

(a) het in artikel 16 bedoelde formulier 

niet in een officiële taal van de 

uitvoerende staat vertaald is of onvolledig 

of kennelijk onjuist is en niet is aangevuld 

na het in lid 2 bedoelde overleg; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd artikel 22 deelt de 

uitvoerende autoriteit na de 

tenuitvoerlegging haar beslissing mede aan 

de persoon tegen wie het bevel tot 

bevriezing is uitgevaardigd, alsmede aan 

eventuele belanghebbenden, met inbegrip 

van derden te goeder trouw, waarvan de 

uitvoerende autoriteit in kennis is gesteld 

overeenkomstig artikel 14, lid 6. 

1. Onverminderd artikel 22 deelt de 

uitvoerende autoriteit na de 

tenuitvoerlegging haar beslissing 

onverwijld mede aan de persoon tegen wie 

het bevel tot bevriezing is uitgevaardigd, 

alsmede aan eventuele belanghebbenden, 

met inbegrip van derden te goeder trouw, 

waarvan de uitvoerende autoriteit in kennis 

is gesteld overeenkomstig artikel 14, lid 6. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze kennisgeving bevat op zijn 

minst summiere informatie over de 

redenen van het bevel tot bevriezing, de 

autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd 

en de mogelijke rechtsmiddelen op grond 

van het nationale recht van de uitvoerende 

staat. 

2. Deze kennisgeving bevat voldoende 

en begrijpelijke informatie over de redenen 

voor het bevel tot bevriezing, de autoriteit 

die het bevel heeft uitgevaardigd en de 

mogelijke rechtsmiddelen op grond van het 

nationale recht van de uitvoerende staat. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Om lopende onderzoeken te 

beschermen, kan de uitvaardigende 

autoriteit de uitvoerende autoriteit 

verzoeken de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing gedurende een 

beperkte tijd geheim te houden. 

3. Om lopende onderzoeken te 

beschermen, kan de uitvaardigende 

autoriteit de uitvoerende autoriteit 

verzoeken de tenuitvoerlegging van het 

bevel tot bevriezing gedurende een 

beperkte tijd geheim te houden. De 

uitvaardigende autoriteit informeert de 

uitvoerende autoriteit als de redenen voor 

geheimhouding van het bevel tot 

bevriezing niet langer van toepassing zijn. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien nodig kunnen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit op iedere gepaste wijze met 

elkaar in overleg treden, teneinde de 

efficiënte toepassing van deze verordening 

1. Indien nodig kunnen de 

uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende 

autoriteit op iedere gepaste wijze, 

waaronder via moderne 

communicatietechnologieën, met elkaar in 



 

PE599.855v03-00 18/20 AD\1141450NL.docx 

NL 

te waarborgen. overleg treden, teneinde de efficiënte 

toepassing van deze verordening te 

waarborgen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 

10 000 EUR, draagt de uitvoerende staat 

50 % van het bedrag over aan de 

uitvaardigende staat. 

(b) als het bedrag dat uit de 

tenuitvoerlegging van het bevel tot 

confiscatie is verkregen, hoger is dan 

10 000 EUR, draagt de uitvoerende staat 

70 % van het bedrag over aan de 

uitvaardigende staat. 
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