
mag dan ook de nodige oplettendheid en voor-
zichtigheid worden verwacht, zeker in de avond 
als het donker is en de bezoeker de si tu a tie ter 
plaatse niet (goed) kent, zoals hier het geval is. 
Dit geldt ook als de plantenbak meer in de 
looproute zou hebben gestaan, zoals [ap pel-
lante] stelt, of als er nog een alternatieve 
looproute is naar of vanaf de voordeur; ook dan 
mag van een bezoeker dezelfde oplettendheid 
en voorzichtigheid worden verwacht nu in een 
(bestrate) voortuin ook andere obstakels of on-
effenheden in de bestrating aanwezig kunnen 
zijn.

 Treffen van vei lig heids maat re ge len
2.10  Voor het treffen van vei lig heids maat re-
ge len, zoals het (speciaal) verlichten van de 
plantenbak of de plantenbak voldoende hoog 
maken, zoals [ap pel lante] aanvoert, ziet het hof 
geen grondslag. Ter zitting is aan [ap pel lante] 
gevraagd of het voor haar gevoel iets had ge-
scheeld als de steentjes bij voor beeld wit waren 
geschilderd (zodat de plantenbak zou zijn opge-
vallen), waarop [ap pel lante] antwoordde: 

“Dat denk ik niet. Voor mijn gevoel liep ik ge-
woon rechtdoor. (…) Je kijkt niet altijd naar 
beneden, om te zien waar je loopt.”

Naar het oordeel van het hof, bezien in het kader 
als beschreven on der rechtsoverweging 2.8 slot, 
behoefde [geïntimeerde1] niet te verwachten 
dat een ongeval als dit, waarbij een bezoeker 
letsel aan de enkel krijgt door het struikelen 
over de plantenbak als gevolg van de in rich ting 
van het loopoppervlak in de voortuin, zich zou 
(kunnen) voordoen; het hof neemt hierbij mee 
dat zich niet eerder een dergelijk ongeval had 
voorgedaan. [Geïntimeerde1] was daarom ook 
niet gehouden om hiervoor vei lig heids maat re-
ge len te treffen.

 Conclusie
2.11  Gezien de voorgaande oordelen slaagt 
het hoger beroep niet.

 3 De slotsom
3.1 De grieven falen. De bestreden beschik-
king in deelgeschil van 5 maart 2018 zal worden 
bekrachtigd. Omdat het hier (ook) gaat om een 
bekrachtigd tussenvonnis, zal het hof op de voet 
van artikel 355 Rv de zaak naar de rechtbank 
Overijssel terug verwijzen om op de hoofd zaak 
verder te beslissen.
3.2 Als de in het ongelijk te stellen partij zal 
het hof [ap pel lante] in de kosten van het hoger 
beroep veroordelen waar on der ook de nakosten, 
met de wettelijke rente en uitvoerbaar bij voor-
raad zoals gevorderd.

De kosten voor de procedure in hoger beroep 
aan de zijde van [geïntimeerde1] zullen worden 
vastgesteld op € 318,- voor griffierecht en op 
€ 2.228,- voor sa la ris advocaat (2 punten x tarief 
II-nieuw).

4  De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking in deelgeschil 
van 5 maart 2018 van de rechtbank Overijssel, 
zittingsplaats Almelo;

veroordeelt [ap pel lante] in de kosten van het 
hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zij-
de van [geïntimeerde1] vastgesteld op € 318,- 
voor verschotten en op € 2.228,- voor sa la ris ad-
vocaat over een komstig het liquidatietarief, te 
voldoen binnen veertien dagen na dag te ke ning 
van dit arrest, en – voor het geval voldoening 
binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt – te 
vermeerderen met de wettelijke rente te reke-
nen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

veroordeelt [ap pel lante] in de nakosten, be-
groot op € 163,-, met bepaling dat dit bedrag zal 
worden verhoogd met € 85,- in geval [ap pel-
lante] niet binnen veertien dagen na aanschrij-
ving aan deze uitspraak heeft voldaan én bete-
kening heeft plaatsgevonden;

verwijst de zaak terug naar de rechtbank 
Overijssel, zittingsplaats Almelo om op de 
hoofd zaak verder te beslissen.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.A. Dozy, J. 
Sap en S.D. Lindenbergh en is in tegenwoordig-
heid van de griffier in het openbaar uitgespro-
ken op 4 mei 2021.

RAV 2021/79

RECHTBANK DEN HAAG
14 april 2021, nr. 8487429 RL EXPL 20-7513
(Mr. D.E. Alink)

Art. 6:162 BW; art. 94 Sv

ECLI:NL:RBDHA:2021:5132

Overheidsaan spra ke lijk heid. Inbeslagneming. 
Scha de ver goe ding. Begaclaimcriteria. On-
schuldcriterium. Onschuldpresumptie. Egali-
tébeginsel.

Is de Staat op grond van de Begaclaimcrite-
ria aansprakelijk voor de schade die het ge-
volg is van een straf vor der lijk dwangmiddel 
wan neer de strafzaak is geseponeerd wegens 
onvoldoende bewijs?

De politie Zee land- West- Brabant neemt op 9 no-
vem ber 2017 twee per so nen au to’s op naam van 
eiser in beslag in verband met een naar hem inge-
steld straf rech te lijk on der zoek. De aanleiding voor 
het straf rech te lijk on der zoek is een melding van 
een aantal door eiser verrichte ongebruikelijke 
transacties in het kader van de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terroris-
me (Wwft). Het vermoeden bestaat dat de voer-
tuigen gefinancierd zijn met vermogen dat direct 
of indirect afkomstig is uit enig misdrijf.
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Na een verzoek daartoe bij de rechtbank is een 
van de au to’s aan de zoon van eiser teruggeven. 
De andere auto is op 4 juli 2018 aan eiser terugge-
ven. De strafzaak tegen eiser is op 3 december 
2018 geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Eiser en zijn zoon stellen in de eerste plaats dat 
sprake is van inbeslagneming zon der redelijk ver-
moeden van schuld waardoor zij schade hebben 
geleden, en houden de Staat hiervoor aansprake-
lijk op grond van de Begaclaimcriteria, zoals ge-
formuleerd door de Hoge Raad in zijn arrest van 
13 oktober 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AV6956). In de 
tweede plaats stellen zij dat uit de sepotbeslissing 
blijkt dat eiser onschuldig is. Ten derde stellen ei-
sers dat ondanks dat de zoon van eiser tijdens de 
inbeslagneming direct kenbaar heeft gemaakt dat 
hij de ei ge naar is van de au to’s, het beslag is ge-
handhaafd en de zoon van eiser on der verwijzing 
naar het égalitébeginsel onevenredig is benadeeld. 

Ktr.: De kantonrechter verwerpt het standpunt 
dat de Staat oneigenlijke motieven heeft gehad en 
daarmee de be voegd heid van art. 94 Sv heeft mis-
bruikt. De enkele om stan dig heid dat uiteindelijk 
geen straf rech te lijke vervolging heeft plaatsge-
vonden brengt niet met zich dat daarmee vast-
staat dat eiser onschuldig is, maar slechts dat niet 
is vastgesteld dat hij schuldig is. Dit leidt tot het 
oordeel dat eiser niet aan de Begaclaimcriteria 
heeft voldaan. Ten aanzien van de zoon van eiser 
oordeelt de kantonrechter dat het feit dat achteraf 
is gebleken dat hij de rechthebbende is van een 
van de au to’s, een om stan dig heid is die voor het 
maatschappelijk ri si co van de zoon van eiser 
komt. Daar komt bij dat de strafrechter vooruitlo-
pend op de beslissing de auto heeft teruggegeven, 
waardoor de perio de waarover de zoon van eiser 
niet over de auto kon beschikken relatief kort was 
en van onevenredig nadeel geen sprake is. De kan-
tonrechter wijst de vorderingen af.  

Zie ook:
• HR 25 september 2020,  
ECLI:NL:HR:2020:1526, RAV 2020/105, NJ 
2021/36: in een geval waarin de strafzaak is 
geëindigd op een andere wijze dan met een 
vrijspraak, heeft de burgerlijke rechter die 
moet beoordelen of een ver plich ting tot 
scha de ver goe ding bestaat, meer ruimte voor 
een eigen be oor de ling ten aanzien van de 
vraag of van de onschuld van de gewezen 
verdachte is gebleken. In een dergelijk geval 
is het namelijk niet in strijd met art. 6 lid 2 
EVRM als de motivering van de burgerlijke 
rechter tot uitdrukking brengt dat ten aan-
zien van de gewezen verdachte blijkens de 
stukken van de strafzaak nog “a state of sus-
picion” bestaat. Het is echter ook in een der-
gelijk geval niet toegestaan dat de motive-
ring “in sub stance (…) a de ter mi na tion of the 
guilt of the former ac cused” inhoudt. Het 
voorgaande brengt mee dat de eerste preju-
diciële vraag ontkennend wordt beantwoord. 

Het gebleken onschuld-criterium is niet in 
strijd met art. 6 lid 2 EVRM. Wel leidt deze 
verdragsbepaling ertoe dat strikte eisen 
moeten worden gesteld aan de wijze waarop 
toepassing wordt gegeven aan dat criterium 
en de wijze waarop een beslissing tot afwij-
zing van de vordering tot scha de ver goe ding 
wordt gemotiveerd;
• HR 13 oktober 2006,   
ECLI:NL:HR:2006:AV6956 (Staat/Begaclaim), 
RF 2007/1, NJ 2007/432 m.nt. J.B.M. Vranken: 
voor een voormalige verdachte die schade 
heeft geleden als gevolg van straf rech te lijk 
optreden van politie en justitie bestaan twee 
mogelijkheden tot scha de ver goe ding op de 
voet van on recht ma tige overheidsdaad: (i) 
van de aanvang af heeft een recht vaar di ging 
voor dat optreden ontbroken doordat dit op-
treden, beoordeeld naar het tijdstip waarop 
het plaats heeft gevonden, in strijd was met 
een pu bliek rech te lij ke rechts norm, neerge-
legd in de wet of in het ongeschreven recht, 
waar on der het geval dat van de aanvang af 
een redelijk vermoeden van schuld in de zin 
van art. 27 Sv heeft ontbroken, en (ii) onge-
acht of in strijd met een pu bliek rech te lij ke 
rechts norm is gehandeld, uit de uitspraak 
van de strafrechter of anderszins uit de stuk-
ken be tref fen de de niet met een bewezen-
verklaring geëindigde strafzaak blijkt van de 
onschuld van de verdachte en van het onge-
fundeerd zijn van de verdenking waarop het 
optreden van politie of justitie berustte; 
• HR 14 ja nu a ri 2005,   
ECLI:NL:HR:2005:AR1522, NJ 2005/346: 
wan neer van de onschuld blijkt, zal het veel-
al gaan om schade die het gevolg is van de 
door de gerezen verdenking op zichzelf ge-
rechtvaardigde toepassing van straf vor der-
lijke dwangmiddelen. En is evenwel geen re-
den de alsdan voor vergoeding in aan mer king 
komende schade te beperken tot schade als 
gevolg van de toepassing van straf vor der lijke 
dwangmiddelen, omdat ook wan neer ander 
optreden van politie en justitie in het kader 
van de straf ver vol ging tot schade heeft ge-
leid, de aanvankelijk in de gerezen verden-
king gelegen recht vaar di ging is komen te 
ontbreken;
• HR 21 april 2000,   
ECLI:NL:HR:2000:AA5593, NJ 2001/143: be-
trokkene heeft niet voldoende gespecificeerd 
gesteld dat zijn onschuld uit de stukken be-
tref fen de de strafzaak blijkt of dat het ge-
bruik van het dwangmiddel als zo da nig in 
strijd was met de regels van geschreven of 
ongeschreven recht. Hoge Raad doet zelf af;
• Hof Den Haag 27 juli 2021,   
ECLI:NL:GHDHA:2021:1659: net zo min als 
uit een vrijspraak of een sepot zon der meer 
blijkt van de onschuld van de betrokken per-
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so nen, blijkt dit ook niet zon der meer uit 
der ge lij ke beschikkingen;
• Hof Den Haag 19 februari 2019,   
ECLI:NL:GHDHA:2019:745: het hof is met de 
Staat van oordeel dat uit de door het Hof Am-
sterdam in zijn arrest van 13 maart 2012 ge-
bruikte bewoordingen níet blijkt van de on-
schuld van ap pel lant ter zake van witwassen 
en (dus) evenmin ter zake van het deel uit-
maken van een criminele organisatie, sa-
menhangend met dat witwassen. On der ver-
wijzing naar een groot aantal producties 
voert ap pel lant bij herhaling aan dat het dos-
sier vol zit met suggestieve beweringen die 
niet worden gestaafd door be wijs mid delen 
en dat niet bewezen is dat hij zich schuldig 
heeft gemaakt aan witwassen, maar dit bete-
kent nog niet dat uit het dossier van zijn on-
schuld blijkt in de hiervoor bedoelde zin;
• Rb. Den Haag 28 april 2021,   
ECLI:NL:RBDHA:2021:4169: het lag op de 
weg van eiser de fei te lij ke aan kno pings pun-
ten aan te reiken en dat heeft hij niet gedaan. 
Anders dan hij meent volgt uit het genoemde 
arrest van de Hoge Raad van 25 september 
2020 (RAV 2020/105) niet dat er weinig tot 
geen verschil meer is tussen “vrijspraak” en 
“gebleken onschuld”, noch dat in geval van 
een vrijspraak de gebleken onschuld voors-
hands moet worden aan ge no men, behou-
dens tegenbewijs door de Staat;
• Rb. Den Haag 28 maart 2018,  
ECLI:NL:RBDHA:2018:6337: bij de be ant-
woor ding van de vraag of de verdenking ach-
teraf onterecht heeft bestaan, dient de civiele 
rechter een restrictief criterium toe te pas-
sen. In het geval een be oor de ling door de 
strafrechter achterwege is gebleven ten ge-
volge van een sepot, dient de civiele rechter 
te beoordelen of uit het straf dos sier blijkt 
van de (volledige) onschuld van de gewezen 
verdachte. Een sepot vanwege onvoldoende 
wettig bewijs leidt op zichzelf genomen niet 
tot de conclusie dat de onschuld bewezen is.  

Wenk:
In deze uitspraak hebben eisers de Staat aan-
sprakelijk gesteld voor de schade die zij heb-
ben geleden als gevolg van het in beslag ne-
men van twee au to’s door de politie. 
Inbeslagneming is een straf vor der lijk dwang-
middel waarvoor de gronden zijn opgesomd 
in art. 94 en 94a Sv. Het uitgangspunt, zoals 
geformuleerd in het arrest Staat/B van de 
Hoge Raad van 26 ja nu a ri 1990  
(ECLI:NL:HR:1990:AD1019, NJ 1990/794), is 
dat het optreden rechtmatig is, omdat het 
wordt gerechtvaardigd door het bestaan van 
een redelijk vermoeden van schuld van een 
strafbaar feit en een  eventuele vrijspraak van 
de verdachte daaraan niet afdoet. Deze recht-
vaar di gings grond komt echter te vervallen 

wan neer blijkt dat een verdenking ten on-
rechte heeft bestaan. 

In het (standaard) Be ga claim- arrest van 
13 oktober 2006 (zie on der ‘Zie ook’) heeft de 
Hoge Raad aan de hand van de gewezen 
rechtspraak bepaald dat aan spra ke lijk heid in 
twee gevallen wordt aan ge no men. Ten eerste 
kan dit het geval zijn wan neer de recht vaar-
di ging voor de straf ver vol ging vanaf het be-
gin heeft ontbroken wegens strijd met het 
publiek recht. Hierbij kan gedacht worden 
aan het ontbreken van een redelijk vermoe-
den van schuld ex art. 27 Sv ten tijde van het 
optreden. De tweede mogelijkheid is dat 
achteraf uit de stukken van de strafzaak blijkt 
dat de verdachte onschuldig is: het zoge-
noemde gebleken onschuldcriterium. Bij dit 
restrictieve criterium gaat het erom of uit de 
resultaten van het straf vor der lijk on der zoek, 
zoals de einduitspraak, blijkt dat de verden-
king dat ten tijde van het optreden dit optre-
den kon rechtvaardigen, ten onrechte heeft 
bestaan. De stelplicht en de bewijslast ten 
aanzien van het bestaan van deze gronden 
berusten bij de gewezen verdachte. 

Eiser heeft on der meer aangevoerd dat 
het gebleken onschuldcriterium in strijd is 
met art. 6 lid 2 EVRM. On der verwijzing naar 
het antwoord op de prejudiciële vragen door 
de Hoge Raad op 25 september 2020 (zie on-
der ’Zie ook’) gaat dit beroep volgens de kan-
tonrechter niet op. De civiele rechter mag de 
gronden van de vrijspraak niet in twijfel 
trekken en moet de bewoordingen in de mo-
tivering zo da nig kiezen dat daarin geen zelf-
standig oordeel over de uitspraak van de 
strafrechter tot uitdrukking wordt gebracht. 
Deze motiveringseis geldt echter niet bij een 
sepotbeslissing zoals in deze kwestie. Het 
oordeel van de kantonrechter, dat uit het se-
pot niet volgt dat eiser het strafbare feit niet 
heeft begaan en het onschuldcriterium om 
die reden niet opgaat, is daarmee in lijn met 
het antwoord op de prejudiciële vragen, nu 
hiermee niet gebleken is dat de motivering 
“in sub stance (…) a de ter mi na tion of the guilt 
of the former ac cused” inhoudt. 

Hoewel de Hoge Raad al in het Be ga claim- 
arrest heeft geoordeeld geen aanleiding te 
zien om het gebleken onschuldcriterium te 
vervangen en scha de ver goe dingsaanspraken 
te beoordelen met toepassing van het begin-
sel van de gelijkheid voor de openbare lasten 
(het égalitébeginsel), heeft de zoon van eiser 
dit toch aangevoerd. Dit betoog snijdt vol-
gens de kantonrechter geen hout. Naar het 
oordeel van de kantonrechter valt het feit dat 
achteraf is gebleken dat de auto niet op de 
juiste naam stond, binnen het maatschappe-
lijke ri si co van de zoon van eiser en is de 
perio de waarover hij niet over de auto heeft 
kunnen beschikken relatief kort, waardoor 

1306 RAVAfl. 9 - 2021

RAV 2021/79 RECHTSPRAAK AAN SPRA KE LIJK HEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT



van onevenredig nadeel geen sprake is. Met 
deze overweging lijkt het erop dat de kan-
tonrechter het égalitébeginsel ondanks het 
falende betoog wel toepast en de vordering 
niet aan de hand van het onschuldcriterium 
heeft beoordeeld. Het is de vraag of de uit-
komst bij toepassing van de Begaclaimcriteria 
hetzelfde was ge weest, te meer nu ten aan-
zien van de zoon van eiser (voor zover be-
kend) geen sprake is ge weest van een rede-
lijk vermoeden van schuld.

A.J. Zijlstra 

Vonnis in de zaak van
1. [Eiser 1],
2. [Eiser 2],
eisende par tij en, gemachtigde: mr. B. 
Vermeirssen,
tegen
De Staat der Nederlanden (Ministerie van Justi-
tie en Veiligheid), te Den Haag, gedaagde partij, 
gemachtigde: mr. B. van Duijn.
Par tij en worden hierna ‘[eisers]’ en ‘de Staat’ ge-
noemd. Daar waar eisers 1 en 2 afzon derlijk 
worden bedoeld worden ze bij hun voor na men 
‘[eiser 1]’ en ‘[eiser 2]’ genoemd.

Kantonrechter:

1.  De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 april 2020;
- de conclusie van antwoord;
- de mondelinge behandeling van 28 septem-
ber 2020 waarvan aantekening is gehouden;
- de akte wij zi ging van eis.

2.  De feiten
2.1.  Op 9 no vem ber 2017 heeft de politie 
Zee land- West- Brabant op de voet van art. 94 
Wetboek van Straf vor de ring (Sv) twee per so-
nen au to’s in beslag genomen, te weten een 
[merk auto 1], kenteken [kenteken 1], bouwjaar 
[bouwjaar] en een [merk auto 2], kenteken 
[kenteken 1] bouwjaar [bouwjaar]. De beide au-
to’s stonden op naam van [eiser 1]. De inbeslag-
neming hield verband met een naar [eiser 1] in-
gesteld straf rech te lijk on der zoek. [Eiser 2] is de 
zoon van [eiser 1].
2.2.  De aanleiding voor het ingestelde straf-
rech te lijk on der zoek was een pro ces- ver baal 
van bevindingen d.d. 20 oktober 2017 van de 
FIU-Nederland (Fi nan cial Intelligence Unit), op-
gemaakt naar aanleiding van de melding van 
een aantal door [eiser 1] verrichte ongebruike-
lijke transacties. Deze melding vond plaats in 
het kader van de Wet ter voorkoming van wit-
wassen en financieren van terrorisme (WWFT).
2.3.  Vervolgens heeft de politie Zee land- 
West- Brabant, Team Fi nan ci ë le Opsporing, een 
pro ces- ver baal van verdenking opgesteld waar-

in de volgende transacties als verdacht zijn aan-
gemerkt, namelijk:
- Op 21 no vem ber 2012 was [eiser 1] blijkens 
een melding van de douane op Schiphol op weg 
naar Turkije met een bedrag van € 24.000,- aan 
contant geld.
- Op 13 april 2017 wilde [eiser 1] bij de 
ABNAmro bank een bedrag van € 30.000,- opne-
men van een geblokkeerde rekening. De bank 
heeft het bedrag niet vrijgegeven omdat [eiser 
1] niet kon voldoen aan het gestelde vereiste dat 
de bestemming met facturen is on der bouwd. 
Volgens ABN Amro verklaarde hij in reactie 
daarop dat hij thuis nog € 30.000,- aan con tan-
ten had.
- In de perio de van 9 oktober 2006 tot en met 
28 december 2012 heeft [eiser 1] zeven Mon ey 
Transfers verzonden vanuit Nederland naar ver-
schillende ontvangers in Turkije voor een totaal-
bedrag van € 11.336,-.
- Op 16 en 17 september 2015 heeft [eiser 1] 
vijf Mon ey Transfers binnen Nederland verzon-
den voor een totaalbedrag van € 15.168,-.
Als bijlage be vat het pro ces- ver baal een over-
zicht met fis ca le informatie van de Fis ca le 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).
2.4.  In het pro ces- ver baal van verdenking 
wordt aan de genoemde bevindingen de volgen-
de conclusie verbonden:

“(…) Het veelvuldig gebruik maken van 
Mon ey Transfers wordt gezien als een wit-
wastypologie en bij het uitvoeren van con-
tant geld via luchthaven Schiphol is het feit 
van algemene bekendheid dat dit vaak te 
maken heeft met vermogen afkomstig uit 
misdrijf. 
Tevens blijkt uit de, door de FIU bijgeleverde, 
fis ca le gegevens van de FIOD dat [eiser 1] in 
de perio de van 2012 tot en met 2017 meer 
dan € 700.000 inlost op zijn leenproducten. 
Het is daarnaast opvallend dat [eiser 1] in het 
bezit is van twee voertuigen, van het merk 
[merk auto 3], met een ge za men lij ke dag-
waarde van ongeveer € 65.000. Dit lijkt niet 
in verhouding te staan met de inkomsten te 
lezen in de, door de FIU bijgeleverde, fis ca le 
gegevens van de FIOD be tref fen de [eiser 1].
Ten slotte is het opvallend dat door de ABN 
AMRO bank een transactie bij de FIU gemeld 
wordt, waarbij zij vermelden dat de heer [ei-
ser 1] aan hen verteld heeft € 30.000 aan 
con tan ten te bezitten, maar dit thuis te be-
waren om niet in beeld bij de Be las ting dienst 
te komen.
Het vermoeden bestaat dat de genoemde 
voertuigen (geheel of gedeeltelijk) gefinan-
cierd zijn met vermogen dat direct of indi-
rect afkomstig is uit enig misdrijf. 
Gezien al het bovenstaande is de verdenking 
ontstaan tegen [eiser 1], (…) van het witwas-
sen van door een misdrijf verkregen voor-
werpen/gelden (…).” 
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2.5.  Begin ja nu a ri 2018 heeft de Staat [eiser 
2] aangewezen als bewaarder van de [merk auto 
2] en deze aan hem ter beschikking gesteld.
2.6.  [Eiser 1] heeft de Rechtbank Zee land- 
West- Brabant in een klaagschrift op de voet van 
art. 552a Sv verzocht om de teruggave van de 
inbeslaggenomen au to’s. Hij heeft daartoe aan-
gevoerd dat hij ten onrechte als verdachte is 
aangemerkt omdat de (gedateerde) Mon ey 
Transfers niet zo hoog zijn dat deze een vermoe-
den van witwassen rechtvaardigen, en omdat de 
uitvoer van con tan ten naar Turkije door [eiser 1] 
zelf aan de douane is gemeld en omdat de mel-
ding van de ABN Amro bank is terug te voeren 
op een zakelijk conflict. De vast stel ling in het 
pro ces- ver baal, dat het bezit van de au to’s niet 
verhouding staat tot zijn fis ca le inkomen, is vol-
gens het klaagschrift onjuist, omdat wordt mis-
kend dat [eiser 1] fiscaal onbelaste huurinkom-
sten heeft uit de diverse panden die hij in 
eigendom heeft. Ook heeft hij aangevoerd dat de 
[merk auto 2] eigendom is van [eiser 2].
2.7.  De rechtbank heeft het klaagschrift bij 
beschikking van 2 februari 2018 ongegrond ver-
klaard en daartoe overwogen:

“Klager heeft weliswaar een on der bou wing 
gegeven van de legale herkomst van zijn ver-
mogen, maar het Openbaar Ministerie dient 
nog on der zoek te doen naar de, uit de verkla-
ringen van klager blijkende, alternatieve her-
komst van het geld en de goederen. Uit de 
resultaten van een dergelijk on der zoek zal 
dienen te blijken dat met voldoende mate 
van zekerheid kan worden uitgesloten dat de 
geldbedragen en de goederen waarop de ver-
denking betrekking heeft, een legale her-
komst hebben en dat derhalve een criminele 
herkomst als enige aanvaardbare verklaring 
kan gelden.
Nu dit on der zoek nog niet is afgerond, is de 
rechtbank van oordeel dat het belang van 
straf vor de ring zich verzet tegen teruggave 
van de Mercedessen aan klager.”

2.8.  Bij beschikking van 8 mei 2018 heeft de 
Rechtbank Zee land- West- Brabant het door [ei-
ser 2] ingediende klaagschrift tegen de 
voortdur ing van de inbeslagneming van de 
[merk auto 2] gegrond verklaard. Overwogen is 
dat [eiser 2] voldoende aannemelijk heeft ge-
maakt dat hij als rechthebbende van de auto 
dient te worden gezien en dat de auto dus aan 
hem toebehoort. Op grond daarvan acht de 
rechtbank het hoogst onwaarschijnlijk dat de 
strafrechter de verbeurdverklaring van de auto 
zal be ve len.
2.9.  Op 4 juli 2018 is de [merk auto 1] terug-
geven aan [eiser 1]. De tegen [eiser 1] lopende 
strafzaak is op 3 december 2018 geseponeerd 
wegens onvoldoende bewijs.
2.10.  Bij brief van 18 maart 2019 hebben [ei-
sers] bij de Staat, althans de hoofdofficier van 
justitie van het ar ron dis se ments par ket Zee land- 

West- Brabant, een verzoek tot scha de ver goe-
ding ingediend. Dit verzoek is bij brief van 10 
februari 2020 afgewezen op de grond dat niet is 
voldaan aan de Begaclaimcriteria.

3.  Het geschil
3.1.  [Eisers] vorderen - na wij zi ging van eis - 
dat de kantonrechter de Staat bij vonnis, uit-
voerbaar bij voorraad, zal veroordelen:
1. tot betaling aan [eiser 1] van € 19.354,84 ter 
zake van scha de ver goe ding, te vermeerderen 
met de wettelijke rente vanaf 9 no vem ber 2017 
tot de voldoening;
2. tot betaling aan [eiser 2] van € 1.000,- ter 
zake van scha de ver goe ding, te vermeerderen 
met de wettelijke rente vanaf 9 no vem ber 2017 
tot de voldoening;
3. tot betaling aan [eisers] van € 1.000,- inclu-
sief btw ter zake van bui ten ge rech te lijke incas-
sokosten;
4. in de kosten van de procedure.
3.2.  [Eisers] leggen hieraan het volgende ten 
grondslag.

De Staat is jegens [eiser 1] aansprakelijk op 
grond van de zogenaamde Begaclaimcriteria, 
zoals geformuleerd door de Hoge Raad in zijn 
arrest van 13 oktober 2006  
(ECLI:NL:HR:2006:AV6956).

In de eerste plaats heeft de Staat in strijd ge-
handeld met een pu bliek rech te lij ke rechts norm 
door tot inbeslagneming over te gaan zon der dat 
sprake was van een redelijk vermoeden van 
schuld. De in het pro ces- ver baal genoemde om-
stan dig he den kunnen in redelijkheid niet tot 
een straf rech te lijke verdenking van witwassen 
leiden, mede gelet op de verklaringen die [eiser 
1] daarvoor heeft gegeven. Bovendien zijn de 
con clu sies die in het pro ces- ver baal zijn getrok-
ken onjuist en geven zij blijk van onvoldoende 
(fis ca le) kennis van de opsteller ervan. In de 
tweede plaats blijkt uit de sepotbeslissing dat er 
onvoldoende bewijs was voor een straf rech te-
lijke veroordeling waarmee de onschuld van [ei-
ser 1] is gebleken. De schade die [eiser 1] heeft 
geleden bestaat uit de kosten van vervangend 
vervoer (€ 4.354,84), de waardedaling van de 
auto gedurende de perio de van inbeslagneming 
(€ 10.000,-) en de gebreken die aan de auto zijn 
ontstaan doordat deze bijna acht maanden heeft 
stilgestaan (€ 5.000,-).

Bij de inbeslagneming is ten onrechte aan ge-
no men dat de [merk auto 2] eigendom van [ei-
ser 1] was. Ondanks het feit dat [eiser 2] met een 
kenbaar heeft gemaakt dat de auto van hem was 
en dit ook bleek uit de aanwezigheid van zijn 
persoonlijke spullen in de auto, werd het beslag 
gehandhaafd. Aangezien [eiser 2] geen verdach-
te was en de inbeslagneming onevenredig nade-
lig jegens hem was, is de Staat aansprakelijk je-
gens hem op grond van het égalitébeginsel. 
Primair is de aan spra ke lijk heid ingetreden op 
het moment van inbeslagneming en subsidiair 
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op het moment waarop de officier van justitie 
had kunnen weten dat de auto eigendom van 
[eiser 2] was. Meer subsidiair is sprake van aan-
spra ke lijk heid omdat er nooit een redelijk ver-
moeden van schuld jegens [eiser 1] is ge weest. 
De schade die [eiser 2] heeft geleden wordt ge-
schat op € 1.000,- ter zake van vervangend ver-
voer, waar de ver min de ring van de auto en span-
ning en frustratie.
3.3.  De Staat concludeert tot afwijzing van 
de vordering. Volgens de Staat is niet voldaan 
aan de Begaclaimcriteria. In de eerste plaats 
blijkt uit het pro ces- ver baal van verdenking dat 
sprake was van een redelijk vermoeden van 
schuld ten aanzien van het plegen van een straf-
baar feit waarvoor toepassing van inbeslagne-
ming was toegestaan. De beslissing tot in be-
slagneming is bovendien getoetst door de straf-
rechter die van oordeel was dat sprake was van 
een redelijke verdenking die toepassing van 
dwangmiddelen rechtvaardigde. In een dergelijk 
geval kan in een civiele procedure niet met suc-
ces worden betoogd dat het aan een redelijk 
vermoeden van schuld een strafbaar feit heeft 
ontbroken. In de tweede plaats kan uit de sepot-
beslissing niet worden afgeleid dat sprake was 
van onschuld maar slechts dat onvoldoende 
straf rech te lijk bewijs voorhanden was. De inbe-
slagneming heeft dan ook op rechtmatige gron-
den plaatsgevonden zodat de Staat niet aanspra-
kelijk is.

Ten aanzien van [eiser 2] geldt even eens dat 
de strafrechter over het beslag heeft geoordeeld 
en het niet on recht ma tig heeft geacht. Boven-
dien is de inbeslagneming voortgevloeid uit de 
om stan dig heid dat de auto op naam van [eiser 
1] stond. On der die om stan dig he den behoort de 
toepassing van de inbeslagneming tot het maat-
schappelijk ri si co van [eiser 2].

Subsidiair betwist de Staat de omvang van de 
door [eiser 1] en [eiser 2] gestelde schade.

4.  De be oor de ling
4.1.  Ter be oor de ling ligt de vraag voor of de 
Staat on recht ma tig heeft gehandeld door de au-
to’s in beslag te nemen en of de Staat op grond 
daarvan gehouden is tot vergoeding van de door 
[eisers] gestelde schade. Daarbij moet on der-
scheid worden gemaakt tussen  eventuele aan-
spra ke lijk heid jegens [eiser 1], die verdachte is 
ge weest in een strafzaak, en  eventuele aan spra-
ke lijk heid jegens [eiser 2] die dat niet is ge-
weest.

 Ten aanzien van [eiser 1]
4.2.  Volgens vaste rechtspraak kan iemand 
die verdachte is ge weest in een strafzaak in een 
civiele procedure vergoeding van geleden scha-
de vorderen indien is voldaan aan een van de 
twee Begaclaimcriteria (HR 13 oktober 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AV6956), namelijk:

1. indien er vanaf het begin geen recht vaar di-
ging heeft bestaan voor het optreden van politie 
en justitie doordat dit in strijd was met een pu-
bliek rech te lij ke rechts norm, neergelegd in de 
wet of in het ongeschreven recht, on der meer 
doordat vanaf het begin geen sprake is ge weest 
van een redelijk vermoeden van schuld;
2. indien uit de uitspraak van de strafrechter of 
anderszins uit het dossier blijkt van de onschuld 
van de verdachte en van het ongefundeerd zijn 
van de verdenking waarop het optreden van po-
litie of justitie berustte.
4.3.  De vraag of sprake was van een redelijk 
vermoeden van schuld moet worden beoor-
deeld naar het tijdstip waarop het optreden 
plaatsvond. Voor het aannemen van een redelijk 
vermoeden van schuld is niet noodzakelijk dat 
bij voorbaat vaststaat dat veroordeling zal vol-
gen. Alleen als bij voorbaat vaststaat dat geen 
veroordeling zal kunnen volgen of in redelijk-
heid niet kan worden betwijfeld dat het feiten-
complex bui ten het bereik van de strafbepaling 
valt, is het instellen van straf ver vol ging niet ge-
rechtvaardigd en dus on recht ma tig (HR 13 okto-
ber 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6956, rov. 3.5).
4.4.  Uit het pro ces- ver baal van verdenking 
blijkt dat [eiser 1] fi nan ci ë le transacties heeft 
verricht die op witwassen kunnen duiden. Ge-
bleken is dat hij een grote hoeveelheid contact 
geld meenam naar Turkije, dat hij een grote 
hoeveelheid contant geld wilde opnemen bij de 
bank zon der dat hij de bestemming kon on-
derbouwen, dat hij meedeelde nog € 30.000,- 
thuis te hebben en dat hij diverse Mon ey 
Transfers had verstuurd. Daarnaast is gebleken 
dat hij in een perio de van vijf jaar meer dan 
€ 700.0000,- op zijn leenproducten kon aflossen 
terwijl de fi nan ci ë le ruimte daarvoor niet ver-
klaard kon worden uit bij de fiscus bekende ge-
gevens. Bovendien was gebleken dat hij twee 
[merk auto 3] op zijn naam had staan met een 
waarde van in totaal € 65.000,- waarvan de ei-
gendom op basis van bekende inkomensgege-
vens evenmin verklaarbaar was. De vraag of 
deze feiten en om stan dig he den kunnen leiden 
tot een redelijk vermoeden van schuld is ge-
toetst door de strafrechter. Deze heeft op basis 
van de op 2 februari 2018 ter beschikking staan-
de stukken geoordeeld dat sprake was van een 
redelijk vermoeden van witwassen en dat nader 
on der zoek naar de door [eiser 1] aangevoerde 
herkomst van het geld noodzakelijk was. Deze 
kwestie is dus al aan een rechter voorgelegd in 
een met voldoende waarborgen omklede rechts-
gang. Het gesloten stelsel van rechts mid delen 
brengt mee dat indien de strafrechter zich over 
de rechtmatigheid van de toepassing van 
dwangmiddelen heeft uitgesproken de civiele 
rechter terughoudend dient te zijn met het ge-
ven van een an ders lui dend oordeel. Dat een 
toets naar de rechtmatigheid van het beslag 
naar zijn aard marginaal is en er niet aan in de 
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weg staat dat in een later stadium alsnog wordt 
geoordeeld dat het redelijk vermoeden van 
schuld ontbreekt, doet daaraan niet af. Dit is im-
mers inherent aan het achteraf toetsen van een 
ten tijde van de inbeslagneming bestaande ver-
denking. Overigens is de kantonrechter op gelij-
ke gronden als verwoord in de beschikking van 
2 februari 2018 van oordeel dat sprake was van 
een redelijk vermoeden van schuld op het mo-
ment van inbeslagneming.
4.5.  Dat de Staat (het openbaar ministerie), 
zoals [eisers] aanvoeren, oneigenlijke motieven 
heeft gehad en daarmee de be voegd heid om op 
de voet van art. 94 Sv tot inbeslagneming over te 
gaan, heeft misbruikt en bovendien onzorgvul-
dig heeft gehandeld, wordt verworpen. In de 
eerste plaats betreffen dit om stan dig he den die 
in de raadkamerprocedure aan de orde gesteld 
hadden kunnen worden zodat de ruimte om 
daarover in een civiele procedure te oordelen 
beperkt is. In de tweede plaats is uit het dossier 
niet af te leiden dat het openbaar ministerie in 
strijd zou hebben gehandeld met haar wettelij-
ke bevoegdheden of misbruik van deze be-
voegdheden zou hebben gemaakt. De enkele 
om stan dig heid dat het openbaar ministerie, zo-
als [eisers] stellen, doorgaans alleen tot beslag-
legging over zal gaan als de verdachte over sub-
stantiële vermogensbestanden beschikt, met 
andere woorden: als er iets te halen valt, leidt 
niet tot die conclusie. Dat het openbaar ministe-
rie onzorgvuldig zou hebben gehandeld is even-
min gebleken. Weliswaar heeft het beslag ge-
legd op de auto die achteraf bezien aan [eiser 2] 
toebehoorde, maar aangezien die auto op naam 
van [eiser 1] stond kan dit de Staat niet worden 
tegengeworpen. Bovendien is het openbaar mi-
nisterie [eiser 2] vooruitlopend op een definitie-
ve beslissing tegemoet gekomen door de auto 
op basis van een over een komst van bewaarne-
ming aan hem ter beschikking te stellen.
4.6.  Het voorgaande leidt tot het oordeel dat 
aan het eerste Begaclaimcriterium niet is vol-
daan.
4.7.  Vervolgens moet worden beoordeeld of 
Ahmed op grond van het tweede criterium, het 
zogenaamde onschuldcriterium, aanspraak op 
scha de ver goe ding kan maken. Aan het on-
schuldcriterium wordt voldaan indien uit het 
on der zoek of het dossier blijkt van de onschuld 
van de verdachte en/of het ongefundeerd zijn 
van de verdenking. Het betreft een restrictief 
criterium waarbij enerzijds uitgangspunt is dat 
de Staat niet ri si coaansprakelijk is voor straf-
rech te lijk optreden en anderzijds dat het on-
wenselijk is als de civiele rechter gedwongen is 
achteraf te oordelen over vragen die bij uitstek 
ter be oor de ling zijn van de strafrechter.
4.8.  De stelplicht en de bewijslast van de 
stelling dat is voldaan aan het onschuldcriteri-
um rusten op de gewezen verdachte. Deze moet 
voldoende gespecificeerd stellen dat uit de uit-

spraak of de overige stukken blijkt van zijn on-
schuld en hij moet die stukken in het geding 
brengen. [Eiser 1] heeft aangevoerd dat de om-
stan dig heid dat de officier van justitie niet tot 
vervolging is overgaan impliceert dat hij het 
strafbare feit waarvan hij werd verdacht niet 
heeft begaan. [Eiser 1] kan hierin niet worden 
gevolgd. De enkele om stan dig heid dat uiteinde-
lijk geen straf rech te lijke vervolging heeft plaats-
gevonden brengt niet met zich dat daarmee 
vaststaat dat [eiser 1] onschuldig is maar slechts 
dat niet is vastgesteld dat hij schuldig is. [Eiser 
1] heeft voorts aangevoerd dat hij inkomsten 
heeft uit verhuur van panden, zoals blijkt uit 
bank af schriften, en dat er geen concrete aan wij-
zin gen voor witwassen zijn. Ahmed heeft de be-
tref fen de bank af schriften echter niet overgelegd 
zodat hieraan voorbij gegaan moet worden. Ook 
ten aanzien van de overige verklaringen die voor 
de transacties heeft aangevoerd, moet worden 
geoordeeld dat deze niet met stukken zijn on-
der bouwd zodat niet van de juistheid ervan kan 
worden uitgegaan. Dat is voldaan aan het on-
schuldcriterium is dan ook onvoldoende geble-
ken.
4.9.  [Eiser 1] heeft subsidiair aangevoerd dat 
het onschuldcriterium niet kan worden toe ge-
past omdat dit in strijd is met de onschuldpre-
sumptie van art. 6 lid 2 EVRM. De Hoge Raad 
heeft in antwoord op prejudiciële vragen hier-
over echter onlangs geoordeeld dat van strijdig-
heid met art. 6 lid 2 EVRM op zichzelf geen spra-
ke is (HR 25 september 2020,    
ECLI:NL:HR:2020:1526), maar dat de wijze 
waarop het criterium wordt toe ge past en de 
motivering daarvan on der om stan dig he den in 
strijd met art. 6 lid 2 EVRM kunnen komen. De 
civiele rechter die over een schadeclaim oor-
deelt mag de gronden van de vrijspraak niet in 
twijfel trekken en moet de bewoordingen in de 
motivering zo da nig kiezen dat daarin geen zelf-
standig oordeel over de uitspraak van de straf-
rechter tot uitdrukking wordt gebracht. Deze 
motiveringseis geldt echter niet in het geval de 
strafzaak is geëindigd in een sepotbeslissing. In 
dat geval heeft de civiele rechter meer ruimte 
voor een eigen be oor de ling ten aanzien van de 
vraag of van de onschuld van de gewezen ver-
dachte is gebleken. Dit betekent dat het subsidi-
air gestelde faalt.
4.10.  Het voorgaande brengt met zich dat niet 
kan worden geoordeeld dat de Staat on recht ma-
tig jegens [eiser 1] heeft gehandeld en dat de 
vordering tot scha de ver goe ding moet worden 
afgewezen.

 Ten aanzien van [eiser 2]
4.11.  [Eiser 2] heeft aangevoerd dat de Staat 
jegens hem aansprakelijk is op grond van het 
egalitébeginsel, namelijk dat de Staat on recht-
ma tig jegens hem heeft gehandeld door het toe-
brengen van onevenredige, dat wil zeggen bui-

1310 RAVAfl. 9 - 2021

RAV 2021/79 RECHTSPRAAK AAN SPRA KE LIJK HEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT



ten het maatschappelijk ri si co of het normale 
be drijfsri si co vallende, en op een beperkte groep 
burgers (hemzelf) drukkende schade. Naar het 
oordeel van de kantonrechter faalt dit. Aange-
zien de auto op naam van [eiser 1] stond, mocht 
de Staat er bij de inbeslagneming vanuit gaan 
dat hij ook de rechthebbende was. Dat dit ach-
teraf niet juist bleek te zijn, is dan ook een om-
stan dig heid die voor het maatschappelijk ri si co 
van [eiser 2] dient te komen. Vooruitlopend op 
de beslissing van de strafrechter heeft [eiser 2] 
als bewaarnemer over de auto kunnen beschik-
ken. De perio de waarin hij niet over de auto kon 
beschikken was daardoor relatief kort. Op grond 
daarvan wordt geoordeeld dat van onevenredig 
nadeel geen sprake is.
4.12.  Het subsidiair gestelde, dat de Staat on-
recht ma tig heeft gehandeld vanaf het moment 
dat de officier van justitie had moeten weten dat 
de auto van [eiser 2] was, slaagt evenmin. De 
Staat is [eiser 2] immers tegemoetgekomen 
door de auto vooruitlopend op het on der zoek op 
basis van een bewaarnemingsover een komst ter 
beschikking te stellen. Van on recht ma tig hande-
len is dan ook geen sprake.
4.13.  Het meer subsidiair gestelde, dat de 
Staat aansprakelijk is jegens [eiser 2] omdat er 
nooit een redelijk vermoeden van schuld jegens 
Ahmed heeft bestaan, wordt on der verwijzing 
naar rov. 4.4 even eens verworpen.
4.14.  Het voorgaande brengt met zich dat ook 
de door [eiser 2] gevorderde schade wordt afge-
wezen.
4.15.  [Eisers] zullen als de in het ongelijk ge-
stelde partij worden veroordeeld in de kosten 
van deze procedure. Deze zullen worden be-
groot op € 996,- aan sa la ris gemachtigde (2 pun-
ten x tarief € 498,-) en worden vermeerderd 
met de wettelijke rente zoals gevorderd. De ge-
vorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring van 
de pro ces kos ten ver oor de ling zal even eens wor-
den toegewezen.

5.  De beslissing
De kantonrechter:
5.1.  wijst de vordering af;
5.2.  veroordeelt [eisers] in de kosten van 
deze procedure, tot op heden aan de zijde van 
de Staat begroot op € 996,- aan sa la ris gemach-
tigde en bepaalt dat dit bedrag binnen veertien 
dagen na betekening van dit vonnis moet zijn 
voldaan, te vermeerderen met de wettelijke ren-
te als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het ein-
de van voormelde termijn tot aan de voldoe-
ning;
5.3.  verklaart de pro ces kos ten ver oor de ling 
uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter 
mr. D.E. Alink en uitgesproken ter openbare te-
rechtzitting van 14 april 2021.
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