Waarom de hervorming van 2018 (wet van 4
februari 2018) ?

Waarom werd het COIV opgericht in 2003 (wet
van 26 maart 2003)?

De hervorming van 2018 bouwt verder op de wet
van 2003 en sluit aan bij de Europese
ontwikkelingen. De wet beoogt de werking en de
doeltreffendheid van het COIV te versterken. De
voorbereidende werkzaamheden benadrukken dat
het COIV een belangrijke partner is in de
buitgerichte aanpak van criminaliteit die het
openbaar ministerie wil nastreven.
Deze hervorming moet het gebruik van
inbeslagnames tijdens het onderzoek en nadien de
invordering van verbeurdverklaringen per
equivalent, geldboetes en gerechtskosten
optimaliseren. Het beoogt de kwaliteit van de
operationele bijstand van het COIV aan
magistraten te versterken bij het invorderen van
vermogensbestanddelen, zowel in België als in het
buitenland.

De mogelijkheden tot inbeslagname en
verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen
van criminele oorsprong waren toen
onvoldoende gekend en toegepast, zowel door
de magistratuur als door de politiediensten. Met
het oog op een betere doeltreffendheid achtte de
wetgever het noodzakelijk om de implementatie
van de wetgeving tot uitbreiding van de
mogelijkheden tot inbeslagname en
verbeurdverklaring te omkaderen en te laten
aansturen door een gespecialiseerd orgaan.
Bovendien onderstreepte de Belgische wetgever
de noodzaak van een efﬁciënt en waardevast
beheer van inbeslaggenomen goederen.
Tenslotte wenste de wetgever de
doeltreffendheid te verhogen van de uitvoering
van vermogenssancties.

Europese ontwikkelingen
De Europese Unie heeft de lidstaten gelast om
een “asset recovery ofﬁce” (beslissing
2007/845/JAI van de Raad van 6 december
2007) en een “asset management ofﬁce”
(beslissing 2014/42/UE van het Europees
Parlement en van de Raad van 3 april 2014) op
te richten.
Het COIV vervult deze twee functies.
Internationale samenwerking
Het COIV bevordert de internationale samenwerking
in strafzaken op het gebied van inbeslagnames en
verbeurdverklaringen.
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Het COIV staat in voor het beheer van
inbeslaggenomen vermogensbestanddelen (asset
management ofﬁce- AMO)
1.Waardevast beheer
Het COIV treedt op als tussenpersoon bij verkopen
van inbeslaggenomen goederen bevolen voor een
deﬁnitieve gerechtelijke uitspraak door de
bevoegde magistraten en uitgevoerd door de FOD
Financiën (Finshop), notarissen of andere
lasthebbers, indien deze goederen vervangbaar
zijn en vatbaar zijn voor waardevermindering
(voertuigen, informaticamateriaal, virtuele
valuta…).
De bedoeling is om de kosten te verminderen die
zijn verbonden aan de opslag en de bewaring van
deze goederen.
2.Verplicht beheer van bepaalde
vermogensbestanddelen
Het COIV heeft de exclusieve bevoegdheid om het
beheer waar te nemen van inbeslaggenomen
geldsommen, creditsaldo’s van inbeslaggenomen
bankrekeningen, geldsommen ontvangen na een
maatregel van waardevast beheer en
inbeslaggenomen virtuele valuta.
3. Facultatief beheer van andere
vermogensbestanddelen
Het COIV kan eveneens bepaalde bijzondere
vermogensbestanddelen beheren (waardevolle
voorwerpen, diamanten, juwelen,…). Deze worden
bewaard in koffers door het COIV geopend bij een
bankinstelling. Andere vermogensbestanddelen
(telefoons, roerende goederen,…) kunnen worden
neergelegd ter grifﬁe of het voorwerp uitmaken
van een strafrechtelijk beslag zonder
buitenbezitstelling onder de verantwoordelijkheid
van de bevoegde magistraat.
4. Uitvoering van beslissingen tot
verbeurdverklaring
Indien de verbeurdverklaring betrekking heeft op
door het COIV beheerde vermogensbestanddelen
worden deze overgedragen naar de FOD
Financiën.

Het COIV is aangeduid als centraal bureau voor
de invordering van vermogensbestanddelen
(asset recovery ofﬁce- ARO)
1.Het COIV verstrekt operationele bijstand aan
magistraten van het openbaar ministerie en aan
onderzoeksrechters wat het vermogensluik van
hun onderzoeken betreft.
Het COIV kan door middel van haar
internationale contacten met analoge instellingen
vermogensbestanddelen in het buitenland
lokaliseren (asset tracing).
2. Na een uitspraak en indien de
verbeurdverklaring betrekking heeft op nietinbeslaggenomen vermogensbestanddelen
(verbeurdverklaring per equivalent), verleent het
COIV bijstand aan de FOD Financiën die belast is
met de invordering.
Zo kan het COIV op eigen initiatief
solvabiliteitsonderzoeken voeren of bijstand
verlenen aan het openbaar ministerie indien het
beslist om een strafrechtelijk
uitvoeringsonderzoek te voeren.
Het COIV kan eveneens instaan voor de opvolging
en de uitvoering van EU-certiﬁcaten tot
verbeurdverklaring of rechtshulpverzoeken in het
buitenland.
3. Het COIV vervult de functie van
expertisecentrum inzake beslag en
verbeurdverklaring.
Daartoe geeft het advies aan de bevoegde
autoriteiten, verleent het operationele steun en
verzorgt het thematische opleidingen.

Vragen en antwoorden
-Welk statuut heeft het COIV?
Het COIV is een onderdeel van het openbaar
ministerie, zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan de
zetel gevestigd is in het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad.
Het staat onder het gezag van de minister van Justitie.
-Welke wetgeving is van toepassing op het COIV ?
De wet van 4 februari 2018 genaamd “COIV-wet”.
De artikelen 28octies en 61sexies van het Wetboek
van strafvordering.
De artikelen 42 e.v. van het Strafwetboek.
-Binnen welke termijn dient het COIV geldsommen
terug te geven ?
In principe binnen een termijn van twee maanden.
De teruggave van een geldsom gebeurt enkel door
bankoverschrijving.
-Wat gebeurt er indien de begunstigde schulden heeft
bij overheidsinstanties ?
Voor een teruggave worden de eventuele sociale en
ﬁscale schulden van de begunstigde aangezuiverd.
-Is het COIV toegankelijk voor het publiek ?
Neen. Het COIV werkt met gesloten deuren.
Het COIV beschikt niet over contant geld. Het is dus
onmogelijk om er zijn geld te komen opvragen.

Hoe kan er contact worden opgenomen met
het COIV?
Het is mogelijk om het COIV per mail te
contacteren (coiv@just.fgov.be) of per telefoon
(02/557.78.77) , iedere werkdag tussen 14u en
16u.
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