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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0085),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 82, lid 2 en 83, lid 1, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0075/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ....1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ....2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De voornaamste drijfveer van 
grensoverschrijdende, georganiseerde 
criminaliteit is financieel gewin. De 
rechtshandhavingsautoriteiten en de 

(1) De voornaamste drijfveer van de 
meeste criminaliteit, en met name van 
grensoverschrijdende, georganiseerde 
criminaliteit, is financieel gewin. De 

                                               
1 PB C .. van .., blz. ...
2 PB C van .., blz. .
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gerechtelijke autoriteiten moeten, om 
doeltreffend te kunnen optreden, de
middelen krijgen om de opbrengsten van 
misdrijven op te sporen, te bevriezen, te 
beheren en te confisqueren.

rechtshandhavingsautoriteiten en de 
gerechtelijke autoriteiten moeten, om 
doeltreffend te kunnen optreden, alle
middelen krijgen om de opbrengsten van 
misdrijven op te sporen, te bevriezen, te 
beheren en te confisqueren.

Or. en

Motivering

Financieel gewin is het doel van de meeste criminaliteit, niet enkel van grensoverschrijdende, 
georganiseerde criminaliteit.

Rekening houdend met de beperkte efficiëntie van het huidige systeem, dienen alle middelen 
ter beschikking te worden gesteld om de opbrengsten van misdrijven op te sporen, te 
bevriezen, te beheren en te confisqueren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Hoewel er weinig statistische gegevens 
voorhanden zijn, lijken er in de Unie te 
weinig bedragen uit criminele 
vermogensbestanddelen te worden 
ontnomen in vergelijking met de geraamde 
opbrengsten van misdrijven. Uit studies 
blijkt dat, hoewel er op Europees en 
nationaal niveau een wettelijke regeling 
bestaat voor confiscatieprocedures, deze 
procedures nog steeds te weinig worden 
gebruikt.

(3) Hoewel er weinig statistische gegevens 
voorhanden zijn, lijken er in de Unie 
bijzonder weinig bedragen uit criminele 
vermogensbestanddelen te worden 
ontnomen in vergelijking met de geraamde 
opbrengsten van misdrijven. Uit studies 
blijkt dat, hoewel er op Europees en 
nationaal niveau een wettelijke regeling 
bestaat voor confiscatieprocedures, deze 
procedures nog steeds te weinig worden 
gebruikt, en dat de wetgeving op nationaal 
niveau ongelijk is.

Or. en

Motivering

Het punt is niet dat te weinig bedragen uit criminele vermogensbestanddelen worden 
gerecupereerd, maar dat deze bedragen laag zijn in vergelijking met de geschatte opbrengst 
van criminaliteit.
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Er dient te worden gewezen op de diversiteit van de nationale regelingen als aanleiding voor 
dit voorstel voor een richtlijn. De verscheidenheid van de regelgeving heeft een negatieve 
invloed op de doeltreffendheid en de samenwerking, met name met betrekking tot 
grensoverschrijdende, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van criminaliteit.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien het beginsel ne bis in idem, is 
het dienstig om ruimere confiscatie uit te 
sluiten voor de opbrengsten van 
vermeende criminele activiteiten waarvoor 
de betrokken persoon in een eerder proces 
definitief is vrijgesproken of voor andere 
gevallen waarin het beginsel ne bis in 
idem van toepassing is. Ruimere 
confiscatie moet ook worden uitgesloten 
wanneer de soortgelijke criminele feiten 
krachtens het nationale strafrecht niet 
strafrechtelijk kunnen worden vervolgd 
omdat zij zijn verjaard.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze overweging dient te worden geschrapt om twee redenen: (i) het huidige rechtskader 
voor ruimere confiscatie uit besluit 2005/212/JBZ van de Raad wordt erdoor beperkt, wat in 
tegenspraak is met de doelstelling van dit voorstel om het huidige stelsel te versterken en de 
doeltreffendheid ervan te verhogen; (ii) er dient te worden gezorgd voor consistentie met de 
schrapping van artikel 4, lid 2, letter b).

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor de uitvaardiging van 
beslissingen tot confiscatie is in het 
algemeen een strafrechtelijke veroordeling 

(12) Voor de uitvaardiging van 
beslissingen tot confiscatie is in het 
algemeen een strafrechtelijke veroordeling 
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vereist. In bepaalde gevallen moet het -
zelfs wanneer een strafrechtelijke 

veroordeling niet mogelijk is - mogelijk
blijven vermogensbestanddelen te 
confisqueren om een einde te maken aan 
criminele activiteiten en ervoor te zorgen 
dat winsten uit criminele activiteiten niet 
worden geherinvesteerd in de legale 
economie. In sommige lidstaten is 
confiscatie toegestaan zelfs wanneer er 
onvoldoende bewijs is om een 
strafvervolging in te stellen, mits een 
rechter op basis van 
waarschijnlijkheidsafwegingen van 
oordeel is dat de goederen van illegale 
herkomst zijn en ook wanneer een 
verdachte of beklaagde is gevlucht voor 
vervolging of om andere redenen niet 
voor de rechter kan verschijnen of is 
overleden vóór het einde van de 
strafprocedure. Dat heet confiscatie 
zonder veroordeling. Confiscatie zonder 
veroordeling moet in alle lidstaten 
mogelijk worden gemaakt voor ten minste 
de laatstgenoemde, beperkte gevallen. Dat 
is in overeenstemming met artikel 54, 
lid 1, onder c), van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen corruptie, waarin 
wordt bepaald dat alle staten die partij 
zijn, moeten overwegen om maatregelen 
te nemen die nodig kunnen zijn om toe te 
staan dat op illegale wijze verkregen 
goederen worden geconfisqueerd zonder 
dat een strafrechtelijke veroordeling 
vereist is in zaken waarin de dader niet 
vervolgd kan worden vanwege zijn 
overlijden, vlucht of afwezigheid.

vereist. In bepaalde gevallen moet het -
zelfs bij gebrek aan een strafrechtelijke 

veroordeling - mogelijk blijven 
vermogensbestanddelen te confisqueren
om een einde te maken aan criminele 
activiteiten en ervoor te zorgen dat winsten 
uit criminele activiteiten niet worden 
geherinvesteerd in de legale economie of 
in criminele activiteiten.

Or. en

Motivering

Deze overweging dient te worden aangepast om te zorgen voor samenhang met de schrapping 
van artikel 5, letters a) en b).
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "strafbaar feit": een strafbaar feit in de 
zin van:

(6) "strafbaar feit": een feit dat strafbaar is 
gesteld met een vrijheidsstraf met een 
maximumlengte van ten minste 12 
maanden.

(a) de Overeenkomst opgesteld op basis 
van artikel K.3, lid 2, onder c), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie ter 
bestrijding van corruptie waarbij 
ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen of van de lidstaten van 
de Europese Unie betrokken zijn, 
(b) Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de 
Raad van 29 mei 2000 tot versterking, 
door middel van strafrechtelijke en andere 
sancties, van de bescherming tegen 
valsemunterij in verband met het in 
omloop brengen van de euro,
(c) Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de 
Raad van 28 mei 2001 betreffende de 
bestrĳding van fraude en vervalsing in 
verband met andere betaalmiddelen dan 
contanten,
(d) Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 inzake 
terrorismebestrĳding, zoals gewijzigd bij 
Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad 
van 9 december 2008,
(e) Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de 
Raad van 26 juni 2001 inzake het 
witwassen van geld, de identificatie, 
opsporing, bevriezing, inbeslagneming en 
confiscatie van hulpmiddelen en van 
opbrengsten van misdrĳven,
(f) Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de 
Raad inzake de bestrĳding van corruptie 
in de privé-sector,
(g) Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de 
Raad van 25 oktober 2004 betreffende de 
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vaststelling van minimumvoorschriften 
met betrekking tot de bestanddelen van 
strafbare feiten en met betrekking tot 
straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel,
(h) Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de 
Raad van 24 februari 2005 over aanvallen 
op informatiesystemen,
(i) Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de 
Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding 
van georganiseerde criminaliteit,
(j) Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 
inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de 
Raad,
(k) Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 
2011 ter bestrijding van seksueel misbruik 
en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van Kaderbesluit 2005/212/JBZ is enkel beperkt tot reeds 
geharmoniseerde strafbare feiten ingeval van ruimere confiscatie. Indien het 
toepassingsgebied van deze voorgestelde richtlijn wordt beperkt tot de geharmoniseerde 
strafbare feiten die zijn opgenomen in artikel 2, punt 6, wordt een stap achteruit gezet. Door 
"strafbaar feit" te definiëren als een feit dat strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf met een 
maximumlengte van ten minste 12 maanden, blijft het toepassingsgebied van Kaderbesluit 
2005/212/JBZ behouden, in het kader waarvan harmonisatie enkel vereist is voor ruimere 
confiscatie.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Confiscatie na veroordeling Confiscatie



PR\911182NL.doc 11/23 PE494.663v01-00

NL

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst van de richtlijn duidelijker te maken en om te zorgen 
voor samenhang met de amendementen op artikel 3 en artikel 5.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om het mogelijk te maken dat
hulpmiddelen en opbrengsten geheel of 
gedeeltelijk kunnen worden 
geconfisqueerd na een definitieve 
veroordeling voor een strafbaar feit.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om de gerechtelijke 
autoriteiten in staat te stellen
hulpmiddelen en opbrengsten geheel of 
gedeeltelijk te confisqueren na een 
definitieve veroordeling voor een strafbaar 
feit.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te benadrukken dat enkel gerechtelijke autoriteiten de 
bevoegdheid mogen hebben om een beslissing tot confiscatie te nemen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om het mogelijk te maken dat
goederen waarvan de waarde overeenkomt 
met die van de opbrengsten, kunnen 
worden geconfisqueerd na een definitieve 
veroordeling voor een strafbaar feit.

2. Elke lidstaat neemt de nodige
maatregelen om, wanneer de in lid 1 
bedoelde confiscatie niet mogelijk is, de 
gerechtelijke autoriteiten in staat te stellen
goederen waarvan de waarde overeenkomt 
met die van de opbrengsten te 
confisqueren na een definitieve 
veroordeling voor een strafbaar feit.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt getracht te zorgen voor een betere omschrijving van de 
omstandigheden waarin eigendommen met dezelfde waarde als de opbrengsten van een 
misdaad kunnen worden geconfisqueerd.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om gerechtelijke autoriteiten 
in staat te stellen om, bij gebrek aan een 
strafrechtelijke veroordeling, opbrengsten 
en hulpmiddelen te confisqueren die zijn 
verkregen door handelingen die strafbaar 
zijn krachtens het strafrecht, mits een 
rechter op basis van 
waarschijnlijkheidsafwegingen van 
oordeel is dat er zich zaken hebben 
voorgedaan die kunnen worden 
aangeduid als onregelmatige 
handelingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld om de bevoegdheden van de gerechtelijke autoriteiten uit 
te breiden op het gebied van de confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van 
misdrĳven; dit is eveneens in overeenstemming met de nationale wetgeving van bepaalde 
lidstaten.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De krachtens lid 2 bis verleende 
bevoegdheden kunnen worden 
uitgeoefend met betrekking tot alle 
goederen (met inbegrip van contanten), 
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ongeacht het feit of er al dan niet een 
procedure is ingeleid voor een strafbaar 
feit in verband met deze goederen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te verduidelijken welke soort goederen geconfisqueerd 
mag worden.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om het mogelijk te maken dat 
goederen die toebehoren aan een persoon 
die is veroordeeld voor een strafbaar feit, 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
geconfisqueerd wanneer een rechter er op 
basis van specifieke feiten van overtuigd is 
dat het veel waarschijnlijker is dat de 
veroordeelde de betrokken goederen heeft 
verkregen uit soortgelijke criminele 
activiteiten dan uit andere activiteiten.

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om het mogelijk te maken dat goederen die 
toebehoren aan een persoon die is 
veroordeeld voor een strafbaar feit, geheel 
of gedeeltelijk kunnen worden 
geconfisqueerd wanneer een rechter er op 
basis van een op waarschijnlijkheid 
berustend vermoeden van overtuigd is dat 
de veroordeelde de betrokken goederen 
heeft verkregen uit soortgelijke criminele 
activiteiten, en niet uit andere activiteiten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de bepalingen met betrekking tot bewijslast op een lijn te 
brengen met de bepalingen die zijn opgenomen in het amendement op artikel 3, lid 2.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Confiscatie is uitgesloten wanneer de in 
lid 1 bedoelde soortgelijke criminele 

Schrappen



PE494.663v01-00 14/23 PR\911182NL.doc

NL

activiteiten

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) niet strafrechtelijk konden worden 
vervolgd omdat de betrokken feiten 
krachtens het nationale strafrecht waren 
verjaard, of

Schrappen

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) reeds strafrechtelijk zijn vervolgd en 
de betrokkene definitief is vrijgesproken 
of in andere gevallen waarin het beginsel 
ne bis in idem van toepassing is.

Schrappen

Or. en

Motivering

De drie bovenstaande amendementen werden voorgesteld om te zorgen voor sterkere 
bevoegdheden met betrekking tot ruimere confiscatie voor de autoriteiten en om de gevallen 
waarin ruimere confiscatiemogelijkheden beschikbaar moeten zijn beter te omschrijven.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – inleiding
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om het mogelijk te maken dat opbrengsten 
en hulpmiddelen kunnen worden 
geconfisqueerd zonder dat een 
strafrechtelijke veroordeling is 
uitgesproken, na een procedure die, 
indien de verdachte of beklaagde voor de 
rechter had kunnen verschijnen, tot een 
strafrechtelijke veroordeling had kunnen 
leiden, wanneer:

Schrappen

Or. en

Motivering

De tekst van artikelen 3 en 5 werd samengevoegd om te zorgen voor duidelijkere en sterkere 
bepalingen met betrekking tot confiscatie.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verdachte of beklaagde niet verder 
kan worden vervolgd omdat hij is 
overleden of blijvend ziek is, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de overweging in overeenstemming te brengen met de 
amendementen bij artikel 5.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een daadwerkelijke vervolging binnen Schrappen
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een redelijke termijn niet mogelijk is 
omdat de verdachte of beklaagde ziek is of 
is gevlucht voor vervolging of 
veroordeling, en de kans groot is dat de 
vervolging op een wettelijke 
verjaringstermijn zal stuiten.

Or. en

Motivering

De twee bovenstaande amendementen werden voorgesteld om de tekst van de richtlijn af te 
stemmen op de amendementen op artikel 3, aangezien de onder a) en b) van artikel 5 
opgesomde situaties vallen onder de gewijzigde tekst van artikel 3, dat nu een breder 
toepassingsgebied heeft.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) opbrengsten die aan derden zijn 
overgedragen door of namens een 
veroordeelde, of door verdachten of 
beklaagden onder de omstandigheden van 
artikel 5, of

(a) opbrengsten die direct of indirect aan 
derden zijn overgedragen, of

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) andere goederen van de veroordeelde
die zijn overgedragen aan derden om 
confiscatie van goederen waarvan de 
waarde overeenkomt met die van de 
opbrengsten, te voorkomen.

(b) andere goederen die zijn overgedragen 
aan derden om confiscatie van goederen 
waarvan de waarde overeenkomt met die 
van de opbrengsten, te voorkomen.
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Or. en

Motivering

De twee bovenstaande amendementen werden voorgesteld om de tekst van de richtlijn af te 
stemmen op de amendementen op artikel 3 en artikel 5.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uit een beoordeling op basis van 
specifieke feiten betreffende de 
veroordeelde, verdachte of beklaagde
blijkt dat de confiscatie van goederen van 
de veroordeelde, of van de verdachte of 
beklaagde onder de omstandigheden van
artikel 5, weinig kans van slagen heeft, en

(a) uit een beoordeling op basis van 
specifieke feiten blijkt dat de confiscatie 
van goederen onder de omstandigheden 
van artikel 3, weinig kans van slagen heeft, 
en

Or. en

Motivering

De twee bovenstaande amendementen werden voorgesteld om te zorgen voor samenhang met 
de bepalingen van artikel 3, dat nu een ruimer toepassingsgebied heeft.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de opbrengsten of goederen kosteloos 
of onder hun marktwaarde zijn 
overgedragen, wanneer de derde:

b) de opbrengsten of goederen kosteloos of 
onder hun marktwaarde zijn overgedragen.

Or. en



PE494.663v01-00 18/23 PR\911182NL.doc

NL

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) in het geval van opbrengsten, op de 
hoogte was van de illegale herkomst ervan 
of, indien dat niet het geval is, een 
redelijke persoon in zijn positie op basis 
van concrete feiten en omstandigheden 
had moeten vermoeden dat de 
opbrengsten van illegale herkomst waren;

Schrappen

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) in het geval van andere goederen, wist 
dat deze zijn overgedragen om confiscatie 
te voorkomen van goederen waarvan de 
waarde overeenkomt met die van de 
opbrengsten of, indien dat niet het geval 
is, een redelijke persoon in zijn positie op 
basis van concrete feiten en 
omstandigheden had moeten vermoeden 
dat de goederen werden overgedragen om 
confiscatie te voorkomen. 

Schrappen

Or. en

Motivering

De drie bovenstaande amendementen werden voorgesteld omdat hun bepalingen voortvloeien 
uit de inleidende formule van lid 2. Het is duidelijk dat wanneer een persoon goederen gratis 
krijgt of voor een bedrag dat lager is dan de marktwaarde ervan, deze persoon zich met 
redenen vragen kan stellen betreffende de oorsprong van de goederen.
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om, met het oog op een 
eventuele latere confiscatie, de bevriezing 
mogelijk te maken van goederen waarvoor 
het gevaar bestaat dat ze zullen worden
weggemaakt, verborgen of overgebracht 
naar het buitenland. Dergelijke 
maatregelen worden door een rechter 
gelast.

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
om, met het oog op een eventuele latere 
confiscatie, de onmiddellijke bevriezing
van goederen mogelijk te maken. De 
personen die worden geraakt door de in 
dit artikel bedoelde maatregelen, kunnen 
tegen deze beslissing beroep in rechte 
instellen.

Or. en

Motivering

Bevriezing is het belangrijkste middel en een eerste stap om de hulpmiddelen en opbrengsten 
van misdrĳven te ontnemen. Bijgevolg dienen de regels die gelden voor deze maatregel te 
worden versterkt.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om zijn bevoegde autoriteiten 
in staat te stellen goederen onmiddellijk te 
bevriezen wanneer de kans groot is dat die 
goederen zullen worden weggemaakt, 
verborgen of overgedragen voordat de 
rechter een beslissing neemt. Dergelijke 
maatregelen worden zo spoedig mogelijk 
door een rechter bevestigd.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement werd voorgesteld om te zorgen voor samenhang met het amendement op 
artikel 7, lid 1.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen die worden geraakt door de in 
deze richtlijn bedoelde maatregelen, recht 
hebben op een doeltreffende voorziening in 
rechte en dat verdachten het recht hebben
op een onpartijdig gerecht, teneinde hun 
rechten te vrijwaren.

1. Elke lidstaat neemt de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen wier hulpmiddelen en 
opbrengsten van misdrĳven werden 
geconfisqueerd in overeenstemming met
deze richtlijn, ongeacht de 
eigendomsstructuur, recht hebben op een 
doeltreffende voorziening in rechte, met 
inbegrip van het recht op een onpartijdig 
gerecht.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de personen die recht hebben op een voorziening 
in rechte en op een eerlijk proces om de wettelijkheid van de confiscatie te bepalen, degenen 
zijn die hulpmiddelen hebben gebruikt en/of opbrengsten hebben gehaald uit misdrijven, 
ongeacht de eigendomsstructuur van deze goederen op het moment dat ze worden 
geconfisqueerd.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de in artikel 4 bedoelde procedures 
heeft de verdachte of beklaagde 
daadwerkelijk de mogelijkheid om de 
waarschijnlijkheidsafweging op basis 
waarvan de betrokken goederen als 
opbrengsten worden beschouwd, aan te 

Schrappen
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vechten.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet zorgen voor meer duidelijkheid, aangezien deze bepalingen reeds zijn 
opgenomen in artikel 8, lid 3.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In de in artikel 5 bedoelde gevallen 
wordt de persoon van wie de goederen zijn 
getroffen door de beslissing tot 
confiscatie, tijdens de gehele procedure 
vertegenwoordigd door een advocaat met 
het oog op de uitoefening van de rechten
van de verdediging van die persoon in 
verband met de vaststelling van het 
strafbaar feit en de bepaling van de 
opbrengsten en hulpmiddelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement werd voorgesteld omdat er in overeenstemming met de procedurele regels 
van elke lidstaat dient te worden gezorgd voor een advocaat voor alle personen die hier recht 
op hebben. Elke persoon die een advocaat wil inhuren kan dit doen in elk rechtsgebied. Met 
deze richtlijn dient op dit vlak geen nieuwe verplichting te worden ingevoerd voor de 
lidstaten.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 
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om de precieze omvang te kunnen 
vaststellen van de goederen die na een 
definitieve veroordeling voor een 
strafbaar feit of na een procedure in de 
zin van artikel 5, in het kader waarvan 
een beslissing tot confiscatie is genomen,
dienen te worden geconfisqueerd, en om 
verdere maatregelen mogelijk te maken 
voor zover als nodig om die beslissing tot 
confiscatie daadwerkelijk ten uitvoer te 
leggen.

om de precieze omvang te kunnen 
vaststellen van de goederen die dienen te 
worden geconfisqueerd, en om verdere 
maatregelen mogelijk te maken voor zover 
als nodig om die beslissing tot confiscatie 
daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.

Or. en

Motivering

Dit artikel dient te worden gewijzigd om te zorgen voor samenhang met de amendementen op 
artikel 3 en artikel 5. 

TOELICHTING

Het Europees Parlement heeft de Commissie reeds lange tijd gevraagd nieuwe regelgeving 
voor te stellen met betrekking tot confiscatie. In haar in oktober 2011 aangenomen 
initiatiefverslag heeft het Parlement met name benadrukt dat er regels nodig zijn voor 
effectieve gebruikmaking van ruimere confiscatie en confiscatie zonder veroordeling, alsook 
regels die confiscatie van aan derden overgedragen vermogensbestanddelen mogelijk maken. 
Bovendien vroeg het Parlement om de invoering van instrumenten in nationale rechtsstelsels 
die strafrechtelijk, civielrechtelijk of fiscaalrechtelijk gezien in voorkomend geval de 
bewijslast verlichten met betrekking tot de herkomst van vermogen dat in bezit is van een 
verdachte van een strafbaar feit dat verband houdt met georganiseerde criminaliteit.

Het voorstel voor een richtlijn betreffende de bevriezing en confiscatie van de opbrengsten 
van misdrijven in de Europese Unie werd door de Europese Commissie aangenomen op 12 
maart 2012. In deze richtlijn worden de minimumvoorschriften voor de lidstaten vastgesteld 
met betrekking tot de bevriezing en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen via 
directe confiscatie, waardeconfiscatie, ruimere confiscatie, confiscatie zonder veroordeling, 
en confiscatie bij derden.

De rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie in grote lijnen. De aanneming van 
deze minimumvoorschriften zal leiden tot een harmonisatie van de regelingen van de lidstaten 
inzake bevriezing en confiscatie, en zal dus het wederzijdse vertrouwen en de doeltreffende 
grensoverschrijdende samenwerking versterken. Ook zal hierdoor een stap worden genomen 
op weg naar de versterking van de wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing en 
confiscatie, wat een belangrijk onderdeel is van de bestrijding van grensoverschrijdende 
ernstige en georganiseerde criminaliteit in de EU.
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Dit verslag van de rapporteur heeft tot doel de bepalingen met betrekking tot confiscatie 
zonder veroordeling en ruimere confiscatie te versterken, zodat ze doeltreffender zijn en er 
daadwerkelijk voor zorgen dat de opbrengsten van criminaliteit niet worden aangewend om 
latere misdrijven te plegen of om te worden geherinvesteerd in legale activiteiten.

Met betrekking tot confiscatie zonder veroordeling merkt de rapporteur op dat het systeem dat 
eerst werd gebruikt in de VS steeds ruimer wordt toegepast in de wereld. Confiscatie zonder 
veroordeling werd onder meer ingevoerd in de volgende rechtsgebieden: Italië, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Albanië, Bulgarije, Slowakije, Australië, Zuid-Afrika, en de Canadese 
provincies Alberta en Ontario. Op Europees niveau werden de bestaande stelsels van 
confiscatie zonder veroordeling zowel aangekaart bij nationale rechtbanken als bij het 
Europees Hof voor de rechten van de mens, en telkens werd geoordeeld dat ze verenigbaar 
zijn met de nationale grondwettelijke bepalingen en met de vereisten van het Europees Hof, 
mits ze werden aangenomen door een gerechtelijke autoriteit, met volledige eerbiediging van 
de rechten van de verdediging en van derden te goeder trouw, en mits besluiten kunnen 
worden aangevochten bij een rechter. Deze basiswaarborgen zijn ook opgenomen in de 
huidige richtlijn.

De bepalingen inzake ruimere confiscatie werden versterkt zodat wordt gezorgd voor een 
enkele minimumnorm die niet lager ligt dan de in Kaderbesluit 2005/212/JBZ vastgestelde 
drempel.


