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Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot oprichting van een begrotingsfonds ten behoeve van de 

medefinanciering van criminaliteitsbestrijding (Landsverordening Criminaliteitsbe-
strijdingsfonds) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot oprichting van een begrotingsfonds ten behoeve van de medefinanciering 
van criminaliteitsbestrijding (Landsverordening Criminaliteitsbestrijdingsfonds),  moge de Raad 
Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd de gelden die worden verkregen als 
resultaat van criminaliteitsbestrijding op een planmatige en doeltreffende wijze aan te wenden 
ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. De Raad vraagt zich af of de beoogde planmatige en 
doeltreffende aanwending van de betreffende gelden realiseerbaar is vanwege het feit dat de 
omvang van het vermogen van het fonds, zoals geregeld in voorgesteld artikel 1, tweede lid, 
afhankelijk is gesteld van op voorhand onzekere omstandigheden. Zo zal bijvoorbeeld op het 
moment van opstelling van de begroting van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds het aantal 
verbeurdverklaringen in het komende begrotingsjaar onzeker zijn en zal de hoogte van de 
opbrengsten die zullen worden verkregen uit asset sharing onbepaalbaar zijn.1 De Raad acht het 
derhalve wenselijk dat in de memorie van toelichting wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het 
voeren van een structureel criminaliteitsbestrijdingsbeleid mogelijk is in relatie tot de op 
voorhand onzekere hoogte van het vermogen van het fonds. 
In dit kader zij voorts nog gewezen op het feit dat ten behoeve van de voeding van het in te 
trekken Fonds Bestrijding Narcotica slechts tweemaal een begroting is afgekondigd.2 
 
2. Ten aanzien van de intrekking van het Fonds Bestrijding Narcotica en de instelling van 
het Criminaliteitsbestrijdingsfonds wordt in de toelichting opgemerkt dat de regering een fonds 
voorstaat met een algemene doelstelling.3 Met het oog hierop adviseert de Raad aansluiting te 
zoeken bij de tekst van de Overeenkomst van 20 november 1992, tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de 
opsporing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen 
van misdrijven en de verdeling van geconfisqueerde voorwerpen (Trb. 1993 no. 5) alwaar wordt 

                                                 
1 Ten overvloede moge de Raad erop wijzen dat in het aan hem voorgelegde ontwerp voor een nieuwe 
Gratieverordening bovendien de mogelijkheid tot gratie ter zake van verbeurdverklaringen is opgenomen.  
2 Zie de landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Fonds Bestrijding Narcotica voor het dienstjaar 
1994 (AB 1995 no. 53) en de landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Fonds Bestrijding Narcotica 
voor 1995 en 1996 (AB 1996 no. 63). 
3 MvT, p.4. 
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gesteld dat de voorwerpen die krachtens de betreffende Overeenkomst worden verdeeld hetzij 
rechtstreeks hetzij door middel van een fonds zouden moeten worden bestemd voor de 
rechtshandhaving. Mede gezien het feit dat het begrip rechtshandhaving een bredere 
werkingssfeer bezit dan het begrip criminaliteitsbestrijding geeft de Raad in overweging de naam 
van het fonds te wijzigen in Rechtshandhavingsfonds. 
 
3. De Raad acht de beschrijving van de financiële consequenties van het ontwerp zeer 
summier. Naar ’s Raad mening zou het tenminste mogelijk moeten zijn een indicatie te geven 
van de opbrengsten die in de afgelopen jaren aan het Land zijn toegevallen ten gevolge van de in 
voorgesteld artikel 1, tweede lid, beschreven vermogensbronnen. 
 
4. De Raad acht het onderscheid tussen de in voorgesteld artikel 1, tweede lid, onderdelen 
b en c, genoemde vermogensbronnen onvoldoende duidelijk en beveelt aan dit in de toelichting 
nader te verduidelijken. 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


