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Voorwoord

Regelmatig verschijnen in de media berichten over de investering 

van crimineel geld in sectoren als de horeca, prostitutie en de groot-

schalige handel in vastgoed. De groeiende aandacht voor witwassen 

van criminele winsten wordt gevoed door het besef dat criminelen 

met hun misdaadgeld een machtspositie kunnen opbouwen in de 

legale economie. Als het eenmaal zover is, zijn ze nog maar moeilijk 

strafrechtelijk te vervolgen. Ook kunnen ze vanuit zo’n positie maat-

schappelijk aanzien verwerven en invloed uitoefenen op bestuur en 

politiek. 

Wat verstaan we precies onder witwassen? Witwassen is het verhul-

len en omzetten van opbrengsten verkregen uit het plegen van 

misdrijven, met het doel ze te doen opgaan in de legale economie. 

Het begrip witwassen is relatief nieuw: het komt pas op aan het 

einde van de jaren tachtig. De war on drugs en de grote winsten 

die de internationale drugshandel oplevert, vormen de aanleiding. 

Grofweg zijn er drie manieren om de strijd aan te binden met het 

witwassen van crimineel geld. Uiteraard door witwassen straf-

baar te stellen, maar ook door instrumenten te bedenken om de 

criminele winsten af te pakken. Preventie van witwassen is een 

derde belangrijk middel: met toezicht op de fi nanciële sector en het 

bevorderen van transparantie in het betalingsverkeer kan worden 

voorkomen dat witwassen plaatsvindt.

Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving krijgt 

de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland vorm. 

Witwassen wordt strafbaar gesteld als vorm van heling. Een uit-

gebreidere strafbaarstelling van witwassen volgt in december 2001. 

In 1993 treedt ook de zogenoemde Plukze-wetgeving in werking, 

die de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel mogelijk 

maakt. Jaarlijks wordt inmiddels ongeveer 11 miljoen euro afgepakt 

aan crimineel geld.

In het kader van preventie van witwassen worden verder in 1994 

de Wet identifi catie (fi nanciële) dienstverlening (WID) en de Wet 

Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) ingevoerd. Banken 

moeten hun klanten gaan identifi ceren en melding doen van onge-

bruikelijke transacties. De meldingsplicht levert aanvankelijk zo’n 

15.000 meldingen per jaar op. Als gevolg van diverse uitbreidingen 

van de sectoren die meldingen moeten doen – ook casino’s, auto-
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handelaren, money transfer-kantoren en advocaten moeten gaan 

melden – is het aantal meldingen dat jaarlijks wordt gedaan inmid-

dels gestegen tot circa 170.000. Iets minder dan een kwart hiervan 

wordt door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aangemerkt 

als verdacht en doorgemeld aan de politie. 

Hoe staan we er ruim twaalf jaar later voor in de bestrijding van wit-

wassen? Deze vraag ligt aan de basis van dit nummer van Justitiële 

verkenningen. In zes artikelen krijgt de lezer een beeld van de aard 

en omvang van witwassen in Nederland, de strafbaarstelling, het 

ontnemen van de criminele winsten en nieuwe mogelijkheden voor 

preventie. Dit nummer biedt nieuwe inzichten in de problematiek 

en draagt zo hopelijk bij aan meer kennis over het fenomeen. Kennis 

die onontbeerlijk is voor een effectieve bestrijding van witwassen. 

Eerst kijken we naar een vorm van witwassen die doorgaans wordt 

aangeduid als ‘ondergronds bankieren’. Wat we daar precies onder 

moeten verstaan, blijft echter vaak onduidelijk. Slot geeft in haar 

bijdrage een grondig inzicht in het fenomeen. Ze beschrijft hoe 

ondergronds bankieren voor een groot deel samenhangt met een 

maatschappelijke behoefte en een veranderde demografi sche 

situatie: in Nederland gevestigde allochtone gemeenschappen zijn 

gewend om via informele kanalen geld te versturen naar familie in 

thuislanden. Criminelen kunnen echter van deze kanalen profi teren 

om hun winsten weg te sluizen. De overheid heeft in reactie daarop 

een vergunningsverplichting gecreëerd voor het beroepsmatig 

versturen van geld. Deze is gericht op het voorkomen dat criminelen 

geldtransactiekantoren in bezit zouden krijgen, maar schiet voor het 

overige misschien deels het doel voorbij.

Vervolgens richten we de  aandacht op de omvang van witwassen, 

die net als elke andere vorm van criminaliteit moeilijk te schatten 

is. Eerder zijn wel schattingen verschenen over het deel van het 

Nederlandse bruto nationaal product dat uit de informele economie 

afkomstig is, maar deze besloegen niet alleen witwassen. Als ruwe 

schatting van het wereldwijde cijfer wordt door de Financial Action 

Task Force een bedrag tussen 590 miljard en 1,5 biljoen dollar 

aangehouden. Statistisch, empirisch onderzoek tussen ontdekte 

gevallen en de behoefte – consumptie – in de maatschappij, zoals 

dat bij drugssmokkel nog enigszins mogelijk is (zie Van der Heijden 

2003) 1, hebben bij witwassen weinig zin.

1 Van der Heijden, A., De Nederlandse drugsmarkt, Zoetermeer, KLPD/NRI, 2003.
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Afgelopen maand verscheen een onderzoek van de Universiteit van 

Utrecht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, 

waarin de jaarlijkse omvang van witgewassen gelden in Nederland 

werd geschat op 18,5 miljard euro. Nederland is aantrekkelijk voor 

witwassen, zo blijkt uit het rapport van economiehoogleraar Unger 

en haar onderzoeksteam. Een hoogwaardige fi nanciële sector, 

omvangrijke handelsstromen en een stabiele politieke en econo-

mische situatie dragen daaraan bij. Alleen preventieve maatregelen 

en effectieve opsporing van witwassen lijken de aantrekkingskracht 

wat te kunnen verminderen. Unger geeft  in dit themanummer 

een samenvatting van het onderzoek. De Utrechtse onderzoekers 

kozen voor een macro-economische benadering. Aan de hand van 

modellen verschaft de auteur verder inzicht in de verschillende 

soorten crimineel geld in Nederland en de effecten van witwassen 

op de Nederlandse economie. Stromen van crimineel geld uit het 

buitenland blijken de grootste bron van witwassen in Nederland. 

Opvallend is verder dat van het criminele geld dat in Nederland zelf 

wordt verdiend, het grootste deel niet afkomstig is van georgani-

seerde criminaliteit, maar van fraude en andere malversaties. De 

auteur laat ook zien dat de omvang van witwassen toeneemt bij het 

uitblijven van afdoende maatregen. 

De door Unger c.s. gekozen benadering is – doelbewust – eenzijdig en 

houdt geen rekening met andere mogelijke aangrijpingspunten als 

misdaadstatistieken, criminologische studies en meer micro-econo-

misch onderzoek. De uitkomsten zijn dan ook niet vrij van kritiek. 

Van Duyne bestempelde het rapport in een artikel in het Financieele 

Dagblad van 28 februari jongstleden zelfs als ‘onderzoekstovenarij’. 

In deze afl evering van Justitiële verkenningen zet hij zíjn visie op de 

mogelijkheden voor onderzoek naar criminele geldstromen uiteen. 

Empirische bronnen zoals politiële en gerechtelijke gegevensbe-

standen, belastinggegevens en de bestanden van registergoederen 

spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar witwassen dat hij 

momenteel verricht. Deze aanpak wordt aangevuld met onderzoek 

naar sectoren waar vermoedelijk veel misdaadgeld neerslaat en met 

een doorlichting van een stadswijk met een omvangrijke onder-

grondeconomie. De auteur tekent aan dat met deze aanpak slechts 

op deelterreinen omvangschattingen kunnen worden gedaan. Wél 

wordt op deze wijze inzicht verkregen in het fenomeen witwassen, en 

dat is zinvoller dan het doen van (zeer betwistbare) schattingen op 

mondiaal en nationaal niveau, zo meent de auteur.
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In de strafrechtelijke aanpak van witwassen staan de de witwas-

bepalingen centraal die eind 2001 in het Wetboek van Strafrecht 

zijn opgenomen. Verrest beschrijft het tumultueuze begin van het 

gebruik van deze bepaling in de praktijk van opsporing en vervol-

ging. De bewijsvoering van witwassen werd als te zwaar ervaren. 

Vier jaar na invoering van de bepaling is het stof opgetrokken en 

blijkt de strafbaarstelling goed te functioneren. 

Het uiteindelijke doel van de witwasbestrijding is het afpakken van 

de winsten van criminelen. Dat dit niet altijd lukt, blijkt alleen al 

uit het feit dat grote criminelen sterven in rijkdom, met als (geweld-

dadige) doodsoorzaak vaak ruzie over hun immense investeringen. 

Waarom lukt het ons in veel gevallen niet het criminele geld af te 

pakken? Verrest en Buruma stellen zich deze vraag. Ze schetsen 

een beeld van de Nederlandse praktijk en komen met een aantal 

aanbevelingen.

Een sector die nadrukkelijk in beeld komt in verband met witwas-

sen is de vastgoedsector. Er bestaan vermoedens van afpersing van 

vastgoedmagnaten, malafi de investeringen in vastgoedprojecten 

en grootschalig witwassen van crimineel geld. Waarom bewegen 

criminelen zich graag in de vastgoedsector? Eichholtz schetst de 

kwetsbaarheid van de vastgoedsector voor foute invloeden. Een 

mogelijk antwoord op de infi ltratie van de sector door criminelen 

ligt in het verhogen van transparantie en het instellen van toe-

zicht op de markt. Het laatste artikel van dit themanummer is een 

boekrecensie van Hoogenboom. Hierin staat Crime school; money 

laundering; true crime meets the world of business and fi nance van 

Chris Mathers centraal.

Ten slotte wil de redactie Brigitte Slot, werkzaam op het ministerie 

van Financiën, bedanken voor haar inbreng bij de voorbereiding 

van dit themanummer.

P.A.M. Verrest*

M.P.C. Scheepmaker

* Gastredacteur mr. Pieter Verrest is wetgevingsjurist bij de sector straf- en sanctierecht 
van de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie en als docent internationaal 
strafrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universi-
teit Nijmegen.
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Is ondergronds bankieren een 
reëel gevaar?

B.M.J. Slot*

Ondergronds bankieren is de veelgebruikte aanduiding voor een 

specifi eke vorm van fi nanciële dienstverlening die buiten het for-

mele fi nanciële stelsel wordt aangeboden.1 Vrijwel altijd wordt hier-

bij gedoeld op overboekingen van contant geld naar het buitenland: 

zogenaamde ‘money transfers’ of  ‘geldtransacties’. Daarnaast hou-

den ondergrondse bankiers zich bezig met het wisselen van valuta 

en het lenen van geld. Ondergronds bankieren wordt internationaal 

ook wel aangeduid met de term ‘hawala’ (een uit India afkomstig 

begrip voor ‘bewijsstuk’), ‘hundi’ (Pakistaans voor ‘vertrouwen’) of 

Fei-chien (Chinees voor ‘vliegend geld’). Deze aanduidingen wijzen 

op de lange traditie van deze vorm van fi nanciële dienstverlening in 

het Verre Oosten.

Kenmerkend voor ondergrondse bankiers is dat ze hun diensten 

aanbieden buiten het zicht van de overheid om. Om in Nederland 

money transfers te mogen verrichten moet een fi nanciële instelling 

een vergunning hebben op grond van de Wet inzake de geldtrans-

actiekantoren (Wgt) of een vrijstelling op basis van de Wet toezicht 

kredietinstellingen (Wtk). Ondergrondse banken opereren zonder 

een dergelijke vergunning en onttrekken zich daarom aan iedere 

vorm van overheidstoezicht. Ondergrondse banken hoeven niet te 

voldoen aan maatregelen die formele fi nanciële instellingen wel 

moeten nemen ter bescherming van hun klanten (zoals het creëren 

van een bankgarantie waarmee in geval van calamiteiten een 

fi nanciële buffer aanwezig is). Ondergrondse banken hoeven hun 

klanten niet te vragen zich te identifi ceren, zoals formele fi nanciële 

instellingen dat op grond van de Wet identifi catie bij dienstverle-

ning (Wid) wel moeten doen. Ondergrondse banken onttrekken zich 

* Dr. Brigitte Slot is werkzaam op het ministerie van Financiën.
1 Met ‘formeel fi nancieel stelsel’ wordt gedoeld op het geheel van fi nanciële onderne-

mingen en dienstverleners die onder toezicht van de overheid staan, of daarvan door 
de overheid zijn vrijgesteld, en die moeten voldoen aan de wetten en regels die de 
overheid stelt om fi nanciële diensten te mogen aanbieden. 
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ook aan de verplichting om het fi nanciële stelsel ‘schoon’ te houden 

en daarom bij het vermoeden van transacties met een crimineel of 

terroristisch luchtje een melding te doen bij het Meldpunt Onge-

bruikelijke Transacties (MOT).

Dit betekent niet dat ondergrondse banken per defi nitie crimineel 

zijn of bewust gevormd om criminelen te bedienen. Integendeel. 

Het verrichten van een money transfer is niet veel anders dan het in 

ontvangst nemen van een som geld van persoon A en ervoor te zor-

gen dat dit bedrag binnen een bepaalde tijd aan persoon B – meestal 

ver weg in het buitenland – betaalbaar wordt gesteld. Eén van de 

meest basale vormen van fi nanciële dienstverlening die onlos-

makelijk verbonden is met migratie en handel over lange afstanden 

(zoals de zijderoute tussen Azië en Europa) en daarmee een traditie 

kent die ver in de geschiedenis teruggaat. Door voor anderen geld te 

transporteren en vervolgens de verschillende transacties onder-

ling te verrekenen, kon het fysieke en dus riskante transport van 

geld worden beperkt. Op deze manier ontstond een informele vorm 

van fi nanciële dienstverlening die in landen als India, Pakistan en 

China de ontwikkeling van een offi cieel bancair systeem overleefde.

Marktsegmentatie

Voor een goed begrip van het verschijnsel ondergronds bankieren 

en de gevaren die hiermee verbonden kunnen zijn, moeten verschil-

lende ‘ondergrondse marktsegmenten’ worden onderscheiden. 

Aan de ene kant bevinden zich de ‘bankiers’ die zich richten op 

betalingen ten behoeve van relaties in de directe omgeving. Iemand 

die iets hoger op de maatschappelijke ladder staat, wellicht beschikt 

over een eigen bankrekening, en daarmee overboekingen kan doen 

voor familieleden, dorpsgenoten en andere bekenden. In dit geval 

kan er nauwelijks van ‘bankieren’ worden gesproken, maar eerder 

van dienstverlening in eigen kring.

Er zijn ook ondergrondse banken die het wat grootschaliger aanpak-

ken en hun diensten verlenen achter de façade van een belhuis, 

reisbureau, juwelierszaak, levensmiddelenwinkel, of gewoon 

vanuit huis, maar in alle gevallen met een duidelijke commerciële 

doelstelling. Hetzij als nevenactiviteit, hetzij als primaire bron van 

inkomsten. Dit type ondergrondse banken is in Nederland onder 

andere besproken in het spraakmakende rapport uit 2003 over de 
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relatie van belhuizen met verschillende vormen van criminaliteit 

en terrorisme Verkeerd verbonden? Belhuizen in Amsterdam. Ook 

in de pers wordt de laatste jaren regelmatig geschreven over deze 

tot de verbeelding sprekende vorm van economische activiteit die 

zich vooral in de oude wijken in de grote steden (zoals de Haagse 

Schilderswijk, de binnenstad van Amsterdam of in Rotterdam rond 

de Kruiskade) concentreert.

Het type ondergrondse bankiers uit het ‘middensegment’ neemt 

relatief kleine bedragen in ontvangst, die vaak binnen enkele uren 

bij de begunstigde partij overzee betaalbaar worden gesteld.2 De 

bankiers kunnen hierbij op verschillende manieren opereren. 

Sommigen houden zich uitsluitend bezig met overboekingen naar 

slechts één enkel land of regio in de wereld. Met name Surinamers, 

Ghanezen, Oost-Afrikanen, Pakistani, Indiërs en Chinezen zouden 

op deze manier binnen eigen kring een deel van de geldstromen 

vanuit Nederland naar het land van herkomst hebben georgani-

seerd. De afhandeling geschiedt via gewone bankrekeningen of 

bovengrondse geldtransacties, maar ook door smokkel van contant 

geld of verrekeningen in de vorm van goederenhandel.

Daarnaast zijn er ondergrondse bankiers die aangesloten zijn op 

internationale hawala-netwerken. In dit geval worden overboe-

kingen gebundeld en lopen via ondergrondse fi nanciële centra 

zoals Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en Karachi (Pakistan). 

Ondergrondse bankiers in dit marktsegment richten zich op klanten 

van verschillende nationaliteiten – een vorm van ‘crossculturele 

illegale fi nanciële dienstverlening’. Geldstromen tussen landen 

kunnen via dit netwerk worden verrekend, waardoor overboekin-

gen of smokkel van contant geld kan worden beperkt. Vereffening 

vindt vervolgens plaats via complexe transacties waarbij legale 

overboekingen (via banken en geldtransactiekantoren, al dan niet 

onder valse naam) en illegale methoden (smokkel van contant 

geld of waardevolle goederen zoals goud en edelstenen, over- en 

2 Uit onderzoeken van onder andere de Consumentenbond en Focus Etnomarketing 
blijkt dat migranten gemiddeld genomen 260 tot 408 euro per keer naar hun familie 
overmaken. Ze doen dit enkele malen per jaar. Daarnaast doen migranten ook zakelijke 
overboekingen. De bedragen waarom het hier gaat liggen veel hoger. Volgens Stichting 
IntEnt, die migrantenondernemers ondersteunt, zijn zakelijke overboekingen tussen de 
2.000 en 60.000 euro niet ongewoon, met 20.000 euro als gemiddelde. Hiervoor worden 
zowel formele als informele kanalen gebruikt (Consumentenbond, 2005). Volgens 
onderzoek uit 2001 lopen de familiebetalingen van migranten bij ondergrondse banken 
uiteen van 100 tot 600 euro per keer (FEC, 2001). 
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onderfacturering bij internationale handel, de verkoop van gestolen 

artikelen) worden gecombineerd.

Waarom maken migranten gebruik van ondergrondse banken in 

plaats van offi cieel erkende fi nanciële dienstverleners? In de eerste 

plaats om praktische redenen. In bestemmingslanden waar het 

formele fi nanciële stelsel weinig betrouwbaar is, geografi sch weinig 

vertakt of als gevolg van oorlog (zoals in het geval van Somalië) of 

natuurrampen niet functioneert, zijn informele fi nanciële kanalen 

vaak de enige, beste en meest snelle manier om geld op de plaats 

van bestemming te krijgen. Daarnaast zijn transacties via onder-

grondse banken vaak sneller dan die van de offi ciële banken en 

goedkoper dan formeel geregistreerde geldtransactiekantoren. 

Deze laatste rekenen voor de relatief kleine bedragen waarom het 

meestal gaat, commissies van tien procent of hoger.3 Ondergrondse 

banken brengen niet meer dan enkele procenten van het ingelegde 

bedrag als tarief in rekening. Een derde reden voor het gebruik van 

ondergrondse banken is van culturele aard. In sommige regio’s in 

de wereld (zoals het Verre Oosten) kent het hawala-systeem een 

eeuwenoude traditie en staan deze bankiers in hoog maatschap-

pelijk aanzien. Een goedkeuring van DNB weegt daarmee minder 

zwaar dan het vertrouwen dat men heeft in een dienstverlener met 

dezelfde culturele achtergrond. Men hoeft geen taalproblemen te 

overwinnen. De drempel om bij een ondergrondse bankier aan 

te kloppen is relatief laag. En soms weet men eenvoudig beter de 

weg naar een ondergrondse bankier in de buurt dan een offi cieel 

geldtransactiekantoor elders in de stad. Een vierde ‘pluspunt’ is dat 

klanten bij een ondergrondse bank zich niet hoeven te identifi ceren. 

Dit maakt ondergrondse banken populair bij mensen die illegaal in 

ons land verblijven, maar ook bij criminelen en terroristen. Onder-

grondse banken geven de mogelijkheid om buiten het zicht van de 

autoriteiten geld naar het buitenland over te maken.

3 Voor bedragen onder de 200 euro rekenen de twee grote providers Western Union en 
MoneyGram in Nederland provisietarieven van 10 tot 20 procent. In het algemeen geldt 
hoe groter het over te maken bedragen, hoe lager het provisiepercentage. Aanbieders 
die via een eigen (bilateraal) netwerk werken – zoals Surichange dat vanuit Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag overboekingen verzorgt naar Suriname – zijn over het alge-
meen goedkoper. 
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Criminele dienstverlening

Er is er nog een vierde marktsegment van ondergrondse banken, 

dat met name de laatste jaren in opkomst lijkt te zijn: ondergrondse 

banken die exclusief zijn opgezet om criminelen van verschillende 

nationaliteit te bedienen. Volgens de politie is deze vorm van crimi-

nele dienstverlening in opkomst sinds het witwassen en verrichten 

van betalingen met een criminele herkomst via offi ciële banken en 

geldtransactiekantoren steeds moeilijker is geworden. In 1998 zijn 

geldtransactiekantoren onder de Wet MOT gebracht. Daarnaast 

zijn de identifi catieverplichtingen de laatste jaren steeds zwaarder 

geworden en dus ontstond er ten behoeve van criminele geldtrans-

acties een gat in de markt. Het bekende waterbedeffect.

De klanten voor deze banken worden onder andere via tussenperso-

nen geworven. De bankiers zelf zijn aangesloten op een internatio-

naal hawala-netwerk. Zo kwam de politie Amsterdam-Amstelland 

in 2003 een criminele ondergrondse bank op het spoor die ope-

reerde vanachter de façade van een videotheek in de Kinkerstraat. 

De afwikkeling van de transacties verliep via een ‘centrale bank’ in 

Karachi. De bank in de Kinkerstraat was een netto uitbetaler van 

geld. De bedragen die hiervoor nodig waren, werden in contanten 

Nederland binnengesmokkeld of konden – in opdracht van de 

centrale bankier in Karachi – worden opgehaald bij kleinere onder-

grondse banken in Amsterdam die te kampen hadden met netto 

overschotten vanwege de inleg van door migranten. Op deze manier 

vindt vermenging plaats met legaal migrantengeld dat via hetzelfde 

hawala-systeem de wereld wordt overgestuurd. Met het aanpakken 

van deze criminele grootbank, wist de politie Amsterdam-Amstel-

land een aantal andere criminele zaken op het spoor te komen die 

onder andere betrekking hadden op wapenhandel en handel in 

verdovende middelen.

Hoe staat het met de geldtransactiekantoren die wel met een 

Wgt-vergunning opereren? Er zijn in Nederland een kleine twintig 

geldtransactiekantoren die op grond van een Wgt-vergunning van 

de Nederlandsche Bank money transfers mogen verrichten. Het 

merendeel werkt via één van de twee grote wereldwijd opererende 

providers Western Union en MoneyGram. Een minderheid verricht 

transacties via eigen (bilaterale) netwerken. Geldtransactiekan-

toren kunnen vaak zelf niet nagaan of de hen aangeboden gelden 

een criminele herkomst hebben. Indien dat vermoeden bestaat of 
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bij transacties van 2.000 euro en meer, zijn zij verplicht melding te 

doen bij het MOT. Op deze manier kwamen er in 2004 bij het MOT 

116.615 meldingen binnen van money transfers die als ‘ongebrui-

kelijk’ werden bestempeld.  Er werden in dat jaar 31.008 ongebrui-

kelijke money transfers als ‘verdacht’ aan de politie doorgemeld. 

Hierbij ging het dus om transacties waarbij bij nadere bestudering 

reden is om aan te nemen dat er inderdaad sprake is van witwassen.

Een goed voorbeeld in dit verband zijn de transacties die zijn 

nagetrokken in het kader van het HARM-project (Hit And Run 

Money Laundering) van de Regionale Recherche Dienst bij de 

politie Rotterdam-Rijnmond. Het HARM-team heeft de afgelopen 

jaren in samenwerking met het MOT intensief onderzoek verricht 

naar drugshandel met de Nederlandse Antillen en de daaraan 

gerelateerde geldstromen. Uit MOT-gegevens bleek dat het aantal 

 meldingen van money tranfers naar Curaçao sinds eind jaren 

negentig opvallend was gestegen. In 2002 en 2003 werd er zelfs voor 

respectievelijk 82 en 88 miljoen euro aan money transfers naar de 

Antillen gemeld. Ongeveer de helft hiervan was afkomstig uit de 

regio Rotterdam-Rijnmond, terwijl slechts 16% van de in Nederland 

woonachtige Antillianen (totaal 125.000 mensen) in de regio woont. 

Het gemiddelde bedrag in 2002 was 4.000 euro per transfer. Uit 

nadere analyse bleek dat 145 subjecten bij elkaar goed waren voor 

bijna 10 miljoen van de in totaal 40 miljoen euro aan transacties. 

Het geld vloeide weg via offi ciële geldtransactie kantoren die in de 

regio Rotterdam gevestigd zijn.

Er zijn echter ook enkele gevallen bekend van offi cieel geregis-

treerde geldtransactiekantoren die zich bewust bezighielden 

met dienstverlening aan criminelen en daarbij de legale familie-

betalingen gebruikten als versluiering voor criminele transacties. 

Deze banken zijn inmiddels door de politie en toezichthouder 

gesloten. De hoofdverdachten zijn door de rechtbank tot gevange-

nisstraffen veroordeeld, anderen hebben een bestuurlijke boete 

gekregen. Er vindt dus zowel onder- als bovengronds een vermen-

ging plaats van legaal migrantengeld met criminele gelden. Soms 

hebben geldtransactiekantoren hier geen weet van. In een enkel 

ander geval wel.
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Informeel bancair omzetvolume

Over de schaal waarop het ondergronds bankieren in Nederland 

voorkomt bestaan geen goed onderbouwde schattingen. FIOD-ECD 

schat dat er tientallen tot een paar honderd ondergrondse banken 

verspreid over Nederland actief zijn.4 De Nederlandsche Bank, die 

in Nederland belast is met het toezicht op naleving van de Wgt, heeft 

de afgelopen jaren melding gemaakt van enkele zonder vergunning 

opererende kantoren. Passas constateert in zijn meest recente stu-

dies dat het ondergronds bankieren vermoedelijk op grotere schaal 

voorkomt dan hij in eerder publicaties voor mogelijk hield (Passas, 

2005). Het IMF schat dat migranten wereldwijd jaarlijks voor zo’n 

100 miljard dollar aan inkomsten via offi ciële kanalen (banken 

en offi ciële geldtransactiekantoren) naar familie in het land van 

herkomst overmaken. Daarnaast zou een vergelijkbaar bedrag 

via allerlei vormen van ondergronds bankieren de wereld worden 

overgestuurd. Aan schattingen naar criminele geldstromen in het 

hawala-systeem waagt niemand zich.

Als we kijken naar de groei van de migrantenpopulatie in Nederland 

en de toegenomen diversiteit van migranten, is het inderdaad aan-

nemelijk dat de vraag naar boven- en ondergrondse geldtransactie-

diensten gestaag is toegenomen. In 1995 telde Nederland 1,1 miljoen 

niet-westerse allochtonen. Inmiddels is dit aantal gestegen naar 

1,7 miljoen. Daarnaast verblijven er naar schatting 125 tot 225 dui-

zend illegalen in ons land (Leerkens e.a., 2004). Uit consumenten-

onderzoeken blijkt dat migranten actieve spaarders zijn en veel 

geld naar familie en relaties in het land van herkomst overmaken. 

Zo bracht een recente studie van de Consumentenbond (2005) 

onder vijf etnische groepen in Nederland (Turken, Marokkanen, 

Antillianen, Somaliërs en Ghanezen) aan het licht dat migranten 

veelvuldig gebruikmaken van alternatieve kanalen (tabel 1). In meer 

dan de helft van de gevallen kiest men voor ondergrondse banken, 

het meenemen of meegeven van contant geld en overdrachten in de 

vorm van goederen.5

4 FIOD-ECD heeft op basis van onderzoek 56 vestigingen van ondergrondse banken 
kunnen vaststellen. Het ging hier om particulieren die hun achtergebleven familieleden 
in het land van herkomst fi nancieel ondersteunen (Kleemans e.a., 2002, p. 116). 

5 Illegale geldtransactiediensten zijn vooral populair bij Somaliërs (31 procent van 
de overboekingen), Ghanezen (16 procent van de overboekingen), Surinamers 
(13 procent) en in iets mindere mate bij Antillianen (9 procent), Turken (7 procent) en 
Marokkanen (4 procent). Het gemiddelde over deze zes groepen ligt op 13 procent 
(Consumentenbond, 2005). 
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Tabel 1 Meest voorkomende wijze van geld overmaken onder 
Turken, Marokkanen, Antillianen, Somaliërs en Ghanezen 
in Nederland, (n=1.336)

Geldtransactiekantoor (money transfers) 25%
Bank 21%
Zelf contant geld meenemen 20%
Via een belwinkel, reisbureau of andere winkel, hawala 13%
Contant geld meegeven 12%
Post post 12%
Moskee/kerk 5%
Bankpas of creditcard meegeven aan anderen 3%
Totaal 1%

Bron: Consumentenbond, 2005, p. 23.

Welk macro-economisch beeld kunnen we uit de cijfers opmaken? 

De zes etnische groepen uit het onderzoek van de Consumen-

tenbond maakten in 2005 gezamenlijk voor 365 miljoen euro 

via formele en informele kanalen aan inkomsten over naar het 

buitenland. Als we dit cijfer extrapoleren naar de totale groep van 

niet-westerse allochtonen in Nederland, zou er jaarlijks een bedrag 

van 520 miljoen euro worden overgeboekt.6 Als we er voor het gemak 

van uitgaan dat 13 procent van de overboekingen (in het onder-

zoek is gevraagd naar het aantal overboekingen en niet naar het 

geldbedrag) via ondergrondse banken plaatsheeft, zou er jaarlijks 

langs deze weg voor 70 miljoen euro aan familiebetalingen door 

migranten uit Nederland wegvloeien. Hierbij moeten ondergrondse 

overboekingen door migrantenondernemers, illegalen en crimine-

len nog worden opgeteld. Over de hoogte van deze bedragen kunnen 

we slechts ruwe gissingen doen.7 Het geldtransactiekantoor in de 

Amsterdamse Kinkerstraat had in één jaar tijd een omzetvolume 

van vermoedelijk 10 miljoen euro. Hoeveel van dergelijke banken in 

en buiten Amsterdam nog meer actief zijn is niet bekend.

Een andere benaderingswijze kan worden gevonden in de cijfers van 

de Nederlandsche Bank. De offi cieel geregistreerde money  transfers 

6 In totaal wonen er in Nederland 1,2 miljoen eerste en tweede generatie Turken, Marok-
kanen, Antillianen, Somaliërs en Ghanezen. De groep eerste en tweede generatie 
niet-westerse allochtonen in Nederland telt 1,7 miljoen mensen. 

7 Zakelijke overboekingen door migrantenondernemers liggen veelal tussen tussen de 
2.000 en 60.000 euro, met 20.000 euro als gemiddelde (IntEnt, 2005). 
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hadden in 2004 volgens andere DNB-statistieken (www.dnb.nl, 

tabel 7.8) een totaalwaarde van 324 miljoen euro (239 miljoen euro 

aan uitgaande transfers en 85 miljoen euro aan binnenkomende 

transfers). Stel dat een vergelijkbaar bedrag (inschatting van het 

IMF) via informele banken van en naar het buitenland vloeit, dan 

kan met veel omzichtigheid worden gesteld dat het ‘informeel 

bancair omzet volume’ in Nederland tussen de 100 en 300 miljoen 

euro per jaar ligt. Ter vergelijking, volgens betalingsbalansgegevens 

van DNB maken buitenlandse werknemers jaarlijks voor ongeveer 

600 miljoen euro aan inkomsten over naar het buitenland. Dit zijn 

overboekingen via het formele fi nanciële stelsel door westerse én 

niet-westerse buitenlandse werknemers in Nederland.

Repressieve en preventieve aanpak

Ondergronds bankieren is vanwege het schimmige karakter, de 

internationale dimensie en de culturele verscheidenheid een prik-

kelend – ‘ondergronds bankieren’ klinkt immers interessanter dan 

‘bovengronds bankieren’ – en tot de verbeelding sprekend beleids-

terrein. Dit brengt het gevaar met zich mee dat beleidsmakers de 

neiging hebben om het fenomeen als groter en bedreigender af 

te schilderen dan het in werkelijkheid misschien is. Als we ervan 

uitgaan dat er jaarlijks voor 18,5 miljard euro aan binnen- en bui-

tenlands geld uit fraude, drugs en andere vormen van criminaliteit 

wordt witgewassen (Unger, 2005), dan zijn ondergrondse banken 

met een omzetvolume van honderd tot maximaal enkele honderden 

miljoenen euro’s slechts één van de kanalen waarlangs crimineel 

geld zijn weg in de legale economie probeert te vinden.

Desondanks zijn ondergrondse banken wel degelijk een bron 

van zorg voor de overheid. Waarom? In de eerste plaats omdat de 

opkomst van het ondergronds bankieren het anti-witwasbeleid en 

het beleid ter bestrijding van terrorismefi nanciering ondermijnt. 

Naarmate het toezicht van de overheid op formele geldstromen 

beter wordt, gelden informele kanalen als steeds aantrekkelijker 

toevluchtsoord voor criminelen en terroristen. Ondergrondse ban-

ken overtreden tal van fi nanciële toezichtwetten (de Wgt, Wtk, Wet 

MOT, Wid) die daarmee aan kracht verliezen. In de tweede plaats 

omdat er via het hawala-systeem vermenging plaatsvindt van legaal 

migrantengeld met crimineel geld. Hoe groter de stroom migranten-
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geld die via ondergrondse banken gaat, hoe makkelijker criminelen 

en terroristen hierop ongemerkt kunnen meeliften. Ten slotte 

verdient bestrijding van het ondergronds bankieren en crimineel 

misbruik van offi ciële geldtransactiekantoren bijzondere aandacht 

als onderdeel van het fi nancieel rechercheren in grote opsporings-

onderzoeken. Het in kaart brengen van criminele geldstromen blijkt 

een effectieve manier om, naast de traditionele opsporingsmetho-

den zoals het volgen van verdachten en afl uisteren van telefoon-

gesprekken, criminele samenwerkingsverbanden bloot te leggen. 

Hoewel het fi nancieel rechercheren in Nederland in vergelijking met 

andere landen de laatste jaren relatief snel aan terrein heeft gewon-

nen, kunnen de mogelijkheden die deze opsporingsmethode biedt 

nog veel ruimer worden benut (Kleemans e.a., 2002, p. 126).

Wat kan de overheid doen om het ondergronds bankieren te 

bestrijden? In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over 

het ondergronds bankieren hebben de ministers Zalm en Donner 

aangekondigd maatregelen te zullen nemen om de handhaving, 

opsporing en vervolging van ondergrondse banken te verbeteren. 

Hierbij is het streven om de kennis over het fenomeen ondergronds 

bankieren in Nederland te vergroten en de samenwerking tussen 

de opsporings- en vervolgingsinstanties te intensiveren en beter te 

coördineren. Op initiatief van het Financieel Expertise Centrum 

(FEC) is in dit kader recent gestart met een kennisbank, waarin 

FIOD-ECD, de Nederlandsche Bank, de politie, het Openbaar Minis-

terie en de Autoriteit Financiële Markten informatie die zij hebben 

over concrete gevallen van ondergronds bankieren onderbrengen. 

Deze kennisbank wordt beheerd door de Nederlandsche Bank. De 

betrokken instanties werken daarnaast via het FEC gezamenlijk 

aan een aantal operationele zaken die in de regio Amsterdam zijn 

geconcentreerd. Dit model dient breder navolging te krijgen. Een 

goede informatie-uitwisseling en heldere taakverdeling tussen 

de verschillende overheidsinstanties is van cruciaal belang om 

een crimineel gebruik van zowel ondergrondse als bovengrondse 

geldtransactiekantoren te bestrijden.

Maar dat alleen is niet genoeg. Naast een repressieve aanpak zal 

het ondergronds bankieren uiteindelijk ook via preventieve weg 

moeten worden bestreden. Hierbij valt te denken aan verlaging van 

de prijzen voor offi ciële money transfers en internationale bancaire 

overboekingen, de ontwikkeling van een goed en breed toegankelijk 

fi nancieel stelsel in ontwikkelingslanden, en de ontwikkeling van 



19Is ondergronds bankieren een reëel gevaar?

nieuwe technologieën (betalingen via de mobiele telefoon, smart-

cards en internet) die op den duur als alternatief kunnen gaan fun-

geren voor de relatief dure en omslachtige bancaire overboekingen 

en money transfers. Naarmate migranten minder van ondergrondse 

fi nanciële kanalen gebruik zullen maken, wordt het voor criminelen 

lastiger om hierop ongemerkt mee te liften. Een dergelijke aanpak 

vergt echter een goede internationale coördinatie en een lange 

adem.
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De omvang en het effect van 
 witwassen

B. Unger*

Volgens het Nederlands Wetboek van Strafrecht (artikel 420bis, 

420quater en 420ter van 18 oktober 2004) is schuldig aan witwassen1 

‘hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vind-

plaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan 

wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of 

het voorhanden heeft, terwijl hij weet/redelijkerwijs moet vermoe-

den dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit 

enig misdrijf.’ Voorwerpen zijn alle zaken en vermogensrechten.

Wat zijn de potentiële misdrijven die leiden tot witwassen en 

hoeveel wordt er witgewassen? Om de omvang van het witwassen 

te meten is een meer pragmatische defi nitie nodig dan de wet-

telijke, die witwassen als een misdaad ziet, ongeacht hoe vaak men 

geprobeerd heeft het geld wit te wassen. Witwassen kan in drie 

fases plaatsvinden. In de ‘voorwas-fase’ (betaalfase) probeert men 

de illegale opbrengsten klaar te maken om op een bankrekening 

te storten. Dit zou kunnen bestaan uit het omwisselen van kleine 

bankbiljetten van drugshandel in grotere bankbiljetten, het ver-

plaatsen van het geld naar een ander land of het omwisselen van het 

geld in een andere valuta.

In de ‘hoofdwas-fase’ (verhulfase) wordt geprobeerd om het geld in 

het reguliere fi nanciële circuit te plaatsen. Dit kan door middel van 

het oprichten van een rechtspersoon, het gebruik van valse docu-

menten om een bankrekening te openen, het bezigen van een valse 

boekhouding of het opzetten van terugleenconstructies met geld op 

buitenlandse rekeningen als onderpand.

* Prof. dr. Brigitte Unger is als hoogleraar economie van de publieke sector verbonden 
aan  de Universiteit Utrecht, Utrecht School of Economics. Zij dankt de projectmede-
werkers Madalina Busuioc, Joras Ferwerda, Wouter de Kruijf, Greg Rawlings, Melissa 
Siegel en Kristen Wokke voor de goede samenwerking.

1 Witwassen dankt zijn naam aan de gangster Al Capone die wasserettes gebruikte om 
de opbrengsten van de verkoop van alcoholica tijdens de drooglegging ‘wit’ te laten 
lijken (Van Duyne, 2003, p. 73).
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In de laatste fase, de ‘nawas-fase’ (integratiefase) wordt geprobeerd 

om het geld defi nitief te plaatsen. Dit kan bestaan uit de aankoop 

van onroerende goederen, de aankoop van roerende goederen zoals 

diamanten, sieraden, auto’s en vliegtuigen of bedrijfsinvesteringen 

(Meloen, Landman e.a., 2003).

In de studie The amounts and the effects of money laundering (Unger, 

Rawlings e.a., 2005) hebben we witwassen middels de opbrengsten 

van criminaliteit gemeten. De volgende brede verscheidenheid van 

criminele activiteiten zijn gebruikt als startpunt om het witwassen in 

kaart te brengen: fraude, drugsverkoop, diefstal, inbraak, moord, ille-

gale prostitutie, illegaal gokken, heling en illegaal kopiëren. Hiermee 

hebben we witwassen echt aan het begin van het proces gemeten en 

voor een brede defi nitie van criminele geldstromen gekozen.

De omvang van witwassen; magische getallen

Het onderzoeken en bestrijden van witwassen is een groeiende 

industrie geworden waarbij een groot aantal private, multilaterale, 

internationale en supranationale organisaties betrokken zijn. De 

‘Bank of International Settlements’, de OECD, de G8 en G20, de 

ministers van Justitie en Financiën van de lidstaten van de Europese 

Unie, verschillende afdelingen van de Verenigde Naties, de Wereld-

bank, het International Monetary Fund en het Financial Stability 

Forum zijn allemaal betrokken bij het inschatten en het verminde-

ren van de omvang van witwassen

Het International Monetary Fund schat dat er jaarlijks voor 2-5% 

van het wereldwijde BBP wordt witgewassen (IMF, 1998). De 

Australische Financial Activity Task Force-expert, John Walker 

(1999), was de eerste die een serieuze poging waagde om de omvang 

van witwassen in te schatten. Bij zijn initiële schattingen berekende 

hij de omvang van witwassen over de hele wereld op 2,85 biljoen 

dollar en op 50 miljard dollar voor Nederland. Dit zou neerkomen 

op ongeveer 10% van het Nederlandse BBP. De schattingen van het 

Internationale Monetary Fund en Walker zijn keer op keer geciteerd. 

Aangezien ook andere studies deze getallen gebruikten en naar 

elkaar verwezen, werden deze cijfers over tijd ‘magische getallen’, 

magisch omdat er geen wetenschappelijk bewijs was van hoe deze 

schattingen tot stand waren gekomen. Omdat Walker tenminste een 

model had, en er verder in de internationale literatuur geen andere 
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modellen beschikbaar waren, hebben we ervoor gekozen om zijn 

model transparant te maken om zo modelverbeteringen en verder 

empirisch onderzoek mogelijk te maken.

Als een eerste stap hebben we in onze studie het bestaande model 

van Walker opnieuw geschat voor Nederland. Aangezien Walker 

nooit zijn hele dataset of zijn exacte berekeningen heeft gepubli-

ceerd, hebben we aanvullende metingen en methoden moeten 

gebruiken om zijn schattingen voor Nederland te achterhalen. 

We hebben zijn model nagebootst met behulp van formules en 

databronnen die hij wél genoemd had in één van zijn artikelen en 

rapporten (Walker, 1995, 1999 en 2002). Hierdoor konden we in de 

‘Black Box’ van het Walker-model kijken.

Het Walker-model onderzoekt twee verschillende aspecten van 

het witwasproces. Eerst behandelt het model de hoeveelheid geld 

die gegenereerd is in een land en die witgewassen dient te worden. 

Hiervoor kijkt Walker naar de verschillende typen misdaad in een 

land en de opbrengsten die daarmee gemoeid zijn. Elk type misdaad 

vergt een andere mate van witwassen. Zo hoeven de opbrengsten 

van illegaal werk maar voor een klein deel witgewassen te worden, 

gemiddeld 10%. De rest van de opbrengsten wordt direct gebruikt 

voor consumptie. Opbrengsten van drugshandel en drugsverkoop 

moeten voor een groot deel worden witgewassen. Ongeveer 80% van 

deze opbrengsten moet witgewassen worden, de rest wordt gebruikt 

om nieuwe drugs te kopen of de dealers te betalen. In Nederland zijn 

drugs en fraude de belangrijkste misdaden als het om de oorsprong 

van witwassen gaat.

Voortbouwend op statistieken over criminaliteit, de opbrengsten 

van criminaliteit (WODC, CBS, FIOD-ECD en SIOD) en schat-

tingen van Walker over het percentage dat per misdaadtype wordt 

witgewassen, volgt onze beste schatting dat er in Nederland acht 

miljard euro door criminaliteit per jaar gegenereerd wordt waarvan, 

zoals de volgende berekening laat zien, 44% in Nederland blijft (zie 

tabel 1). Dit betekent dat er in Nederland 3,8 miljard euro per jaar 

wordt witgewassen.
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Hoeveel van het witgewassen geld zal in Nederland blijven en 
hoeveel zal in of door Nederland stromen?

Om dit te berekenen is een macro-economisch model gemaakt dat 

gebruikmaakt van een index van de aantrekkelijkheid van een land 

en een index die rekening houdt met de subjectieve afstand tot een 

land. Een land is aantrekkelijker om geld wit te wassen als:

– het BBP hoger is, omdat het makkelijker is geld te verbergen in 

rijke landen;

– het een hogere mate van bankgeheim heeft (BS);

– de overheid een tolerantere kijk heeft op witwassen (GA);

– het  lid is van de Society for Worldwide Interbank Financial 

 Telecommunication (SWIFT);

– het meer ontwikkelde fi nanciële markten heeft, gemeten in de 

hoeveelheid fi nanciële deposito’s (FD); 

– het land een lager risico op confl icten (CF) en corruptie (CR) heeft, 

omdat deze twee het risico om het geld te verliezen  vergroten; en

– het geen lid is van de Egmont Group, een internationale organisa-

ties die witwassen probeert tegen te gaan (EG).

Met kleine modifi caties van het oorspronkelijke Walker-model is 

onze index van aantrekkelijkheid dus:

AANTREKKELIJKHEID = BBP * (3BS +GA + SWIFT + FD  – 3*CF –

CR – EG +10)

Een land kan aantrekkelijk zijn om geld wit te wassen, maar erg ver 

weg van de bron van het zwarte geld gelegen zijn. Om dit mee te 

nemen, is er een ‘distance deterrence indicator’ in het model mee-

genomen. Tussen landen is er een grotere subjectieve afstand als ze 

een andere moedertaal hebben, geen koloniale achtergrond hebben, 

niet met elkaar handelen of als er een grote afstand (hemelsbreed) 

tussen de landen is.

DISTANCE = TAAL + HANDEL + COLONIAL BACKGROUND + 

PHYSICAL DISTANCE

Het deel van het totale witgewassen geld dat vanuit Nederland (X) 

naar bijvoorbeeld Aruba (land Yi) stroomt, is gelijk aan de aantrek-

kelijkheidsindex van Aruba, rekening houdend met de subjectieve 
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afstand tussen de twee landen. We hebben ervoor gezorgd dat alle 

delen samen optellen tot 100% door de aantrekkelijkheidsformule te 

delen door het som van gewogen indices van alle landen.

Deze formule stelde ons in staat om te berekenen hoeveel procent 

van het criminele geld van elk land naar Nederland stroomt.

We hebben gekeken naar de geldstromen van de twintig landen die 

volgens Walker het meeste criminele geld genereren (deze landen zijn 

goed voor 90% van het criminele geld in de wereld) (betere schattingen 

voor elk land moeten gedaan worden in vervolgonderzoek) en hebben 

hiermee het deel van het totale criminele geld berekend dat vanuit elk 

land naar Nederland stroomt. Uit deze berekeningen blijkt ook dat 

44% van het criminele geld dat in Nederland gegenereerd wordt ook 

hier blijft. Het overige Nederlandse criminele geld wordt ergens anders 

geplaatst. Populaire bestemmingen voor dat criminele geld zijn de 

Nederlandse Antillen, Colombia, Turkije, Suriname, de Dominicaanse 

Republiek, Nigeria en Spanje. Daarnaast zal er crimineel geld vanuit 

het buitenland Nederland instromen.

Uit tabel 1b blijkt dat er 21 miljard euro Nederland instroomt. 

Walker overschatte de hoeveelheid geld die Nederland genereert 

voor witwassen met 30%. Als hij dit ook voor de andere landen heeft 

gedaan, kunnen we 30% van geld dat Nederland instroomt afhalen. 

We komen dan uit op ongeveer 14,5 miljard euro aan crimineel geld 

dat Nederland instroomt en 3,8 miljard euro dat in Nederland is 

gegenereerd en hier ook blijft.

Een extra 14,5 tot 21 miljard euro stroomt dus Nederland in vanuit de 

top-twintiglanden met het meeste gegenereerde witwasgeld. Onder 

deze landen vallen de Verenigde Staten, Italië, Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Portugal en Turkije.

Dit betekent dat de hoeveelheid witgewassen geld waar de Neder-

landers per jaar in totaal mee te maken hebben tussen de 18 tot 

25 miljard euro bedraagt, wat gelijk staat aan ongeveer 4% van de 

Nederlandse geldvraag of 5% van het Nederlandse BBP.

We hebben daarna de resultaten van ons model vergeleken met 

andere bronnen over de hoeveelheden en bestemmingslanden van 

verdachte transacties uit Nederland. Daarnaast hebben we ook een 
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sensitiviteitsanalyse van ons model gedaan. Onze resultaten lijken 

vrij robuust.

Tabel 1 ‘Witwasgeld’ dat Nederland instroomt

Land Miljoen euro* Percentage
Duitsland 1.690 1,60
Oostenrijk 150 0,09
Spanje 494 1,10
Groot-Brittannië 902 1,60
Roemenië 1.169 1,30
Italië 1.264 1,10
Polen 319 2,00
Frankrijk 1.014 1,00
Verenigde Staten 8.879 0,08
Mexico 182 1,10
Canada 520 0,08
Rusland 1.743 1,50
China 1.094 1,00
Hong Kong 504 1,00
Thailand 246 0,09
Japan 114 0,08
Filipijnen 194 1,30
Zuid-Korea 151 0,09
Brazilië 183 1,40
Geld dat Nederland instroomt 20.811**
Geld vanuit Nederland 3.798 44,2
Totaal 24.609

* Als wisselkoers is $1 = € 0,8 gebruikt.
** Dit getal komt uit 1999. Als men infl atie meerekent, zou het in 2002 

€ 23.323 zijn.

De magische hoeveelheden van 2-5% van het wereldwijde BBP 

en de vijftig miljard dollar in Nederland die per jaar zou worden 

witgewassen, die vaak herhaald zijn in internationale studies, 

konden deels worden bevestigd en deels niet. Het witgewassen geld 

bedraagt inderdaad 5% van het Nederlandse BBP, wat neerkomt op 

18-25 miljard euro en dus ongeveer de helft minder is dan oorspron-

kelijk voor Nederland was geschat. Toch is het witgewassen geld nog 

steeds een aanzienlijk bedrag.



28 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 2 2006

De effecten van het witwassen van crimineel geld

‘Geld stinkt niet’, luidt een Nederlands gezegde. Zodra het drup-

peltje inkt verdund is in de reguliere fi nanciële stromen, zal het 

economische effect van dit druppeltje niet anders zijn dan dat van 

legale ‘druppels’. Vanuit het wetboek bekeken, zal ‘zwart’ geld altijd 

‘zwart’ blijven, ongeacht het aantal witwasstappen dat daarvoor 

is gezet. Vanuit een economisch perspectief gezien zal zwart geld, 

zodra het witgewassen is, dezelfde macro-economische effecten 

hebben als al het andere geld. De macro-economische effecten 

zullen eerder positief dan negatief zijn. Inkomen, werkgelegenheid, 

productie en economische groei zullen toenemen als er een extra 

twintig miljard euro de Nederlandse economie instroomt.

De tweede fase van het witwasproces, het in het legale bankverkeer 

brengen van ‘zwart’ geld en het eventueel door Nederland laten 

stromen, zal waarschijnlijk op korte termijn een positieve stimulans 

aan de Nederlandse economie geven. Maar op lange termijn heeft 

het altijd negatieve effecten.

Is witwassen een zegen voor Nederland?

Nederland is een doorvoerland voor criminaliteit. De Nederlandse 

expertise in fi nanciële dienstverlening en de gunstige ligging 

zorgen ervoor dat Nederland een perfect land is om de bestaande 

legale faciliteiten en netwerken te gebruiken voor criminaliteit. 

De internationale positie van Nederland als een handelsnatie maakt 

het óók aantrekkelijk voor illegale handel, waarbij criminelen hun 

opbrengsten, goederen en diensten kunnen verbergen in het legale 

handelsverkeer. Veel vormen van de georganiseerde criminaliteit 

hebben te maken met internationale smokkel – handel in drugs, 

mensen, wapens, gestolen auto’s en sigaretten – en  andere trans-

nationale illegale activiteiten zoals witwassen en fraude.

Familiebanden zijn belangrijk in internationale criminele orga-

nisaties. De goede Nederlandse infrastructuur gecombineerd met 

effectieve transnationale sociale banden en familienetwerken helpt 

de handel in Colombiaanse cocaïne, Turkse heroïne en Marok-

kaanse hasj en maakt Nederland een belangrijk doorvoerland voor 

drugs in Europa (Kleemans, 2002, p. 308).

In eerste instantie lijkt witwassen een zegen voor de Nederlanders. 
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De criminaliteit vindt plaats in het buitenland en maakt gebruik 

van het Nederlandse handelsnetwerk waardoor het illegale geld een 

extra impuls geeft aan de Nederlandse economie.

Negatieve effecten van witwassen

Dit brengt ons op de vraag of er ook negatieve effecten aan witwas-

sen kleven. In onze studie onderscheiden wij 25 potentiële effecten 

uit de literatuur. Sommige daarvan konden niet gemeten worden, 

zoals het effect van witwassen op de geldvraag en de volatiliteit van 

de rente en wisselkoersen, omdat Nederland nu tot de Eurozone 

behoort. Andere effecten konden niet bevestigd worden, zoals het 

idee dat witwassen zou leiden tot een verandering van de consump-

tie-uitgaven omdat criminelen hun geld anders zouden uitgeven 

dan andere mensen (Walker, 1995). Door de studie naar het Neder-

landse consumptiegedrag van huishoudens (Alessie, Hochguertel 

e.a., 2002) te vergelijken met een studie naar het consumptiegedrag 

van criminelen (Meloen, Landman e.a., 2003), konden we afl eiden 

dat criminelen hun geld vrijwel aan dezelfde dingen besteden als 

andere mensen. Andere effecten verdienen nader onderzoek, zoals 

het idee dat witwassen leidt tot een verandering in directe bui-

tenlandse investeringen en in de winsten van de fi nanciële sector 

alsmede tot onnauwkeurigere economische statistieken. Sommige 

empirische schattingen zullen moeten worden aangepast voor de 

Nederlandse data.

Gebaseerd op de literatuur worden hieronder de belangrijkste 

effecten voor Nederland genoemd.

– Directe verliezen door criminaliteit die gerelateerd is aan wit-

wassen.

 Bedrijven verliezen ongeveer twee miljard euro per jaar door 

criminaliteit. De economische, sociale en politieke consequenties 

van drugs komen neer op ongeveer 0,4% van het BBP (Van der 

Heide, Eggen, 2003; UNDCP, 1998).

– Veranderingen in investeringen, kunstmatige verhoging van prijzen 

en oneerlijke concurrentie.

 Criminelen investeren hun geld niet alleen om zo veel mogelijk 

winst te maken maar ook om niet ontdekt te worden. Verande-

ringen in investeringen kunnen met name in de onroerend-

goedsector plaatsvinden. Veel witwasprocessen eindigen met de 
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investering van grote hoeveelheden geld in de vastgoedsector. 

Deze sector is minder transparant dan fi nanciële markten, staat 

het toe dat juridische rechtspersonen handelen in plaats van 

echte personen en zorgt voor hoge winsten bij het plaatsen van 

grote hoeveelheden geld.

 – Vermenging van reguliere bedrijven met criminele organisaties.

 Het is erg waarschijnlijk dat criminele activiteiten en witwassen zich 

vermengen met legale export- en importbedrijven. Dit besmet-

tingseffect zal op de lange termijn een gevaar kunnen zijn. Zolang 

een land voordeel heeft van buitenlandse criminaliteit door het geld 

van witwassen te accepteren maar de criminaliteit buiten de deur 

te houden, zal het profi teren van criminaliteit in het buitenland. 

Dit zal moreel geen nette opvatting zijn, maar economisch gezien 

zitten er geen nadelen aan. Echter, uit verschillende studies – zie 

bijvoorbeeld het werk van Masciandaro (1999) over Italië – weten 

we dat crimineel geld criminaliteit aantrekt. Op korte termijn zal 

het accepteren of het gedogen van witwassen een slimme strategie 

lijken voor rijke landen om zo meer kapitaal aan te trekken, de over-

heidsinkomsten te vergroten, de private sector levendiger te maken 

en groei en werkgelegenheid toe te laten nemen. Echter, op de lange 

termijn is het een tikkende tijdbom.

– Crimineel geld trekt criminaliteit aan.

 Criminelen leren een land kennen, creëren netwerken en kunnen 

op den duur hun criminele activiteiten naar dat land verplaatsen. 

Voor Nederland schatten we het multiplier effect van witwassen 

op 1.1 tot 1.2. Dit betekent dat als er één miljoen euro extra aan 

criminele winsten wordt witgewassen of geherinvesteerd, er een 

toename van 10-20% in de witwas-gerelateerde criminaliteit zal 

zijn, wat dus neerkomt op 1,1 tot 1,2 miljoen euro extra voor wit-

wassen.

 Verder heeft men bij witwassen altijd hulp nodig van lokale 

derden, zoals advocaten, notarissen en corrupte ambtenaren; 

zoals de gulle douanebeambte die discreet een koffer vol geld 

door de vingers ziet en de vriendelijke bankmedewerker die niet 

erg ijverig is in het controleren van identiteitspapieren of het 

melden van verdachte transacties. Of corruptie en omkoping vaak 

voorkomen in Nederland wordt betwist. Gezien vanuit het oog-

punt van een buitenlander – wat ik ben – is Nederland één van de 

minst corrupte landen die ik ooit heb gezien. Dit wordt bevestigd 

door internationale studies. Op een ranglijst van Transparency 
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International met de corruptiereputaties van 133 landen, staat 

Nederland in 2005 op de elfde plaats. Verscheidene politierap-

porten wezen uit dat er erg weinig omkoping in Nederland is. 

In maar 25 van de 1.600 onderzochte zaken in de jaren 1999 en 

2000 wist het Bureau Interne Zaken van de politie een spoor van 

corruptie aan te tonen. Als ik de debatten in Nederland volg, krijg 

ik de indruk dat ambtelijke corruptie een serieus probleem is in 

dit land. Dit tijdschrift (Justitiële verkenningen, nr. 7, 2005) heeft 

een heel nummer over ambtelijke corruptie uitgegeven, waaruit 

blijkt dat er van een corruptieparadox sprake is. Ik ken geen ander 

land waar zoveel onderzoek naar corruptie wordt gedaan als in 

Nederland en waar zulke strenge criteria bestaan met betrekking 

tot wat corruptie is (Huberts en Lasthuizen, 2005, p. 9-25).

 Echter, we weten ook van internationale studies dat om één 

 miljoen euro wit te wassen er één extra bankmedewerker, advo-

caat of makelaar moet meewerken (Masciandaro, 1999). Achteloze 

medewerking kan op den duur tot corruptie leiden. Er is dus een 

gevaar dat criminaliteit en corruptie zullen toenemen als dit 

probleem niet gereguleerd wordt. Het is belangrijk om witwassen 

te bestrijden, zelfs als een land nog geen direct negatief effect van 

witwassen ondervindt. Dit blijft de beste strategie voor een land, 

ongeacht economische kortetermijnvoordelen die voortvloeien 

uit het gedogen van witwassen.

Conclusies

Witwassen vormt nog steeds geen acuut gevaar voor Nederland. 

Ondanks de omvang van het witwassen (ongeveer 3,8 miljard euro 

uit Nederlandse criminele activiteiten en een extra 21 miljard euro 

dat door of in het land stroomt van buitenlandse criminaliteit) heeft 

het tot dusver meer een positief dan een negatief economisch effect. 

Witwassen is echter een tikkende tijdbom. Het trekt criminaliteit 

aan en heeft dus een zeer gevaarlijk langetermijneffect. Misdaad 

ondermijnt de economische, sociale en politieke omgeving. Op 

basis van internationale vergelijking lijkt de vooraanstaande positie 

die de Nederlanders innemen met het bestuderen, ontdekken en het 

reguleren van witwassen, een wijze strategie te zijn om de stabiliteit 

van de Nederlandse fi nanciële sector en het sociale en politieke 

klimaat te handhaven.
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Naschrift

Kort voordat dit artikel ter perse zou gaan, verscheen van Petrus 

van Duyne (hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Tilburg) een 

kritiek op ons onderzoek in het Financieele Dagblad van 28 februari 

2006. Ik zal me hier tot zijn zakelijke inhoudelijke kritiek beperken. 

Hij verwijt ons dat we ons op niet onderbouwde aannames en schat-

tingen baseren. We geven echter de bronnen aan waarop Walkers en 

onze aannames gebaseerd zijn, en daarmee maken we het mogelijk 

voor anderen om zowel ons model als de cijfers te verbeteren. Van 

Duynes kritiek komt erop neer dat we betere gegevens zouden moe-

ten hebben over de opbrengsten van misdaad en fraude. Daarin zijn 

we het helemaal met hem eens en ik hoop dat zulke gegevens in de 

toekomst beschikbaar komen. Zijn hoofdkritiek lijkt me te berusten 

op een misverstand tussen enerzijds economen die gewend zijn 

om met cijfers om te gaan, en anderzijds juristen, die daar toch 

wat minder mee vertrouwd zijn. De werkwijze van economen om 

macro-economische schattingen aan de hand van modellen te 

maken lijkt hem enigszins vreemd te zijn. Bovendien realiseert hij 

zich blijkbaar niet dat wanneer hij het Engelse ‘1,5 trillion’ (wereld-

wijd witwassen in 1999 volgens VN) vertaalt als 1,5 triljoen, dat hij 

het in plaats van over 5% van het BNP van de hele wereld over 50.000 

keer het wereld-BNP heeft. Misschien verklaart dat waarom hij ons 

beschuldigt van ‘de verlokking van grote getallen ...’.
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Witwasonderzoek, luchtspiege-
lingen en de menselijke maat 

P.C. van Duyne*

De verlokkingen van het omvang schatten

Wanneer een maatschappelijk als zorgwekkend beoordeeld ver-

schijnsel de kop opsteekt, zijn de eerst gestelde vragen: ‘hoe erg?’ en 

‘hoeveel?’ Naar hun betekenis zijn dit verschillende vragen, maar 

voor het gevoel toch niet helemaal. Iets dat ‘erg’ is, maar nauwelijks 

voorkomt, verliest al spoedig zijn ergheidsbeleving. Zo is terrorisme 

ongetwijfeld erg, maar het komt weinig voor. De overheid moet zich 

dan ook steeds inspannen om de burger waakzaam te houden. Nu 

zijn daden van terrorisme heel feitelijk en vormen zij een fysieke 

bedreiging. Sommige als ‘erg’ aangemerkte verschijnselen zijn dat 

niet, zoals georganiseerde misdaad en geld witwassen. Hier kan 

een vaststelling van een grote omvang de ergheidsbeleving of in 

elk geval aan de voorstelling ervan door de overheid ondersteunen. 

Daarom is die omvangvraag zo belangrijk en bevat zij tegelijkertijd 

een verlokking voor wie zich opmaakt deze te beantwoorden: er 

kan een stille, maar ook openlijke druk op ‘passende’ uitkomsten 

uitgeoefend worden.1

Sedert eind jaren tachtig en begin jaren negentig is geld witwassen 

als een ‘ernstig’ verschijnsel internationaal geagendeerd. De G-7 

stelde in 1989 de Financial Action Task Force (FATF) in, die een jaar 

later een verslag uitbracht, met inbegrip van een voor die tijd gewel-

dige omvangschatting van $ 300 miljard aan drugsgeld. Het was een 

goede publicitaire slag, zij het naar onderbouwing een geweldige 

slag in de lucht. De niet-openbare statistische bijlage heb ik nagere-

kend, wat mij tot de slotsom bracht dat er uiterst manipulatief met 

cijfers was omgegaan (Van Duyne, 1993). Zouden Shell of Philips op 

* Prof. mr. dr. Petrus van Duyne is hoogleraar empirisch strafrecht aan de Universiteit 
van Tilburg.

1 Hoe dit kan uitpakken ondervond de econoom Peter Reuter, die als raadgever door 
de FATF was uitgenodigd zich over de omvang van drugsgeld uit te spreken. Toen zijn 
schattingen voor de FATF te laag uitkwamen, kon hij vertrekken (Thoumi, 2003).
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overeenkomstige wijze hun jaarverslagen opstellen, dan kunnen 

zij op een bezoek van de Fiod of de AFM rekenen (Van Duyne e.a., 

2005). Overheden overkomt zoiets niet, ik bedoel dat bezoek van 

de Fiod. Een paar jaar later gaven de VN ook nog schattingen uit en 

kwamen toen op $ 1 biljoen aan misdaadgeld, wereldwijd. 

Op een paar uitzonderingen na gaf de wetenschappelijke onder-

zoeksgemeenschap nauwelijks kritisch weerwerk op deze wilde 

schattingen. De beleidsmakers kregen fl ankerende steun van een 

Australische onderzoeker, John Walker, die met ontoetsbare aan-

namen een ‘methode’ ontwikkelde die de schattingen van de VN 

zelfs overtroffen. Zoals Reuter en Greenfi eld (2001) en ook Naylor 

(1999) stelden, hadden deze geweldige omvangschattingen wel een 

beleidsmatig nut. Hoewel niemand het verschijnsel van witwassen 

ontkende, kon alleen de voorstelling van een héél groot probleem 

weerstanden bij fi nanciële instellingen, aan wie de meeste inspan-

ningen werden opgelegd, wegnemen. Van wie zich opmaakt om de 

omvang van witwassen te schatten wordt dan ook niet de bevrij-

dende boodschap ‘het valt wel mee’ verwacht.

Schatten in schemerdonker

Het vaststellen van de omvang van witwassen is voor onderzoekers 

een verleidelijke uitdaging. Maar in plaats van zich te laten verlei-

den, moet de onderzoeker zichzelf de vraag stellen: is dit weten-

schappelijk uitvoerbaar? Het antwoord hierop is kort en eenduidig: 

nee. Hieronder leg ik uit waarom.

De eerste moeilijkheid die bij een schattingsonderzoek opduikt, 

is de defi nitie- en afbakeningsvraag: ‘wat is witwassen?’ Voor de 

beantwoording van die vraag kan men te rade gaan bij de toepas-

selijke wetstekst of bij de tekst van de Conventie van de Raad van 

Europa van 1990. Is men streng in de leer, dan is witwassen een 

op elk vermogensfeit volgende handeling met het wederrechtelijk 

verkregene. De buit in de tuin begraven of anderszins verstoppen is 

evenzeer witwassen als met een listige constructie een wettige her-

komst voorwenden. Dit zijn wel verschillende zaken: de verstopte 

buit of de gewettigde buit. Zullen we ze er voor de schatting van 

witwassen allebei bij betrekken? Stel dat we de knoop doorhakken 

en beslissen dat louter bewaren geen witwassen is, is het verschijn-

sel dan voldoende afgebakend? Het antwoord dient ontkennend te 
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luiden, en wel vanwege de volgende punten. Het eerste betreft de 

dagelijkse besteding van misdaadgeld. Het tweede de verkrijging 

van wederrechtelijk voordeel door fraude in ondernemingen.

‘Geld moet rollen’ is iets wat misdaadondernemers niet hoeft te wor-

den uitgelegd. Veel van het verkregen misdaadgeld gaat vaak op aan 

een niet bescheiden levensstijl. Een witwashandeling in de zin van 

wettigen van inkomsten is daarbij niet altijd nodig, afhankelijk van 

de aard van de besteding. De aanschaf van registergoederen moet 

vanwege de tenaamstelling ervan verholen gebeuren: hier moet 

worden witgewassen. Dagelijkse bestedingen laten minder sporen 

na. De vraag is of dit laatste in een omvangschatting van witwassen 

of van de ondergrondeconomie betrokken moet worden. Men kan 

opnieuw de knoop doorhakken en dit erbij rekenen. Dat heeft wel 

het bezwaar dat de betekenis van witwassen sterk verwatert en men 

niet de omvang van witwassen maar de wisselwerking tussen de 

misdaadeconomie en de bovenwereld in kaart brengt. Daar is niets 

op tegen, maar het is een ander onderwerp.2

Een tweede moeilijkheid betreft bedrijfsmatige misdaad, waarbij 

men vooral moet denken aan fraude door ondernemingen tegen 

de overheid. Afhankelijk van de aard en de techniek van de fraude 

kan men deze als volgt duiden. De onderneming fraudeert, maar 

hoeft het wederrechtelijk verkregen voordeel (subsidie of belasting-

voordeel) niet wit te wassen, want op het ogenblik dat de belasting-

inspecteur of de subsidiërende autoriteit de aangifte of aanvraag 

goedkeurt, is het wit. Men kan het ook anders duiden: het valse 

geschrift waarmee het voordeel verkregen wordt, dient tegelijkertijd 

als een valse wettiging van dat voordeel. Het witwassen is daarmee 

als eendaadse samenloop in één en hetzelfde geschrift ‘ingeblikt’. 

Een andere moeilijkheid vormt het verkrijgen van een wederrech-

telijk voordeel door een verplichting na te laten en zodoende te 

besparen op kostenverhogende fi scale, milieu- of veiligheidsregels. 

Er is dan geen sprake van een vals geschrift of van witwassen in 

de boekhouding. Het wederrechtelijk voordeel blijft gewoon als 

besparing in de witte kas zitten. Is dat witwassen? Ik merk op dat 

misdaadgeld verkregen uit dit soort fraudes waarschijnlijk het 

grootste deel van het totale misdaadgeld uitmaakt. Het openlaten 

2 Voor de fi jnproever van andere moeilijkheden om een witwasbedrag bij fraudes vast 
te stellen, zie Van Duyne e.a. (2005). We hebben ook nog het witwassen van de op-
brengsten van witwassen: de ‘commissie’ van de witwasser.
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van deze onzekerheden trekt de grondslag onder een mogelijke 

geldige omvangschatting volledig onderuit. 

Kortom, bij de voorbereidende begripsanalyse blijken er al zo veel 

nevelsluiers binnen te dringen, dat omvangschatten een pseudo-

wetenschappelijk rondtasten in schemerduister wordt. De aan te 

wenden methoden en technieken zoals die van Walker (1999) mogen 

indrukwekkend lijken, zij bouwen op dezelfde wankele grondslag 

voort. Bij zijn ‘wereld-schattingen’ krijgen ongerijmdheden vervol-

gens een wereldwijde afmeting.

Terug naar de menselijke maat

Een deel van de bovengenoemde knelpunten vloeit mede voort 

uit het niet onderkende gemengde karakter van het onderwerp: 

juridisch en empirisch. Enerzijds gaat het om een juridisch begrip, 

anderzijds gaat het om wat mensen met misdaadgeld doen. Het 

juridische begrip is in zijn duiding en toepassing per land nog in 

beweging. Daarmee is dit ongeschikt voor een empirisch onderzoek. 

Anderzijds gaat het om wat mensen doen met misdaadgeld: de 

mens is ook op dit gebied de waarnemingseenheid. Onze kennis op 

dit vlak is uiterst fragmentarisch en behoeft duidelijk een stevige 

kennisopbouw. De vraag ‘wat mensen met misdaadgeld doen’ moet 

uiteraard worden uitgewerkt. Zij omvat:

– de besteding door verdieners/huishoudens; 

– het beheer van het misdaadgeld, wat ook besteding kan inhou-

den, maar vooral gericht is op handelingen met het misdaadgeld 

als kapitaal (dat kan witwassen omvatten);

– de sociale, economische en fi nanciële uitwerking van de beste-

dingen en het beheer van misdaadgeld in de bedrijfstakken waar 

het neerslaat.

Dit zijn empirische vragen, waarvan de beantwoording bepaald 

wordt door beschikbare bronnen, waarmee meteen een methodo-

logisch knelpunt aangegeven is: hoe betrouwbaar zijn deze? Deze 

bepalen immers de geldigheid van de te maken gevolgtrekkingen.

Aangezien het om misdaadgeld gaat, vormen de politiële en gerech-

telijke gegevensbestanden een belangrijke bron. Hier zijn evenwel 

een groot aantal waarschuwende kanttekeningen bij te plaatsen. In 

de eerste plaats is er het ‘zwarte gat’ van de niet ontdekte gevallen, 
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waar elk kwantitatief misdaadonderzoek mee te kampen heeft. Dit 

klemt minder wanneer de hoofdvraag juist niet de omvang, maar 

het gedrag betreft: ‘Wat doen verdieners van misdaadgeld met 

dat vermogen?’ In dat geval kan men wel uitgaan van vastgestelde 

gevallen: de veroordelingsstatistieken.

Het terstond opgeroepen bezwaar is dat dit een te smalle grondslag 

is: ‘De politie weet immers véél meer, wat nimmer tot vervolging 

of berechting leidt’. Dat is juist, alleen heel moeilijk toetsbaar. 

De politie kan immers ook ten onrechte zaken of omstandigheden 

menen te ‘kennen’. Bijvoorbeeld, de politie berekent het inkomen 

van een drugshandelaar door het vermenigvuldigen van het aantal 

omzetdagen maal de geschatte winst, alsof het een doorlopende 

24-uurswinkel is, terwijl het in feite om een ook in tijd ongeregelde 

handel gaat. Of, een zaak wordt niet vervolgd wegens gebrek aan 

bewijs of op (een deel van) het tenlastegelegde vrijgesproken. Naar  

die verschillen moet zeker worden gekeken, maar het gaat te ver 

om bij afwijkende rechterlijke oordelen te roepen dat de rechter er 

weer niets van begrepen heeft. Maar opnieuw, de hoofdvraag is niet: 

hoeveel misdaadgeld hebben de rechter of de politie vastgesteld? 

De teleenheid is de verdachte/veroordeelde en zijn geldhandelin-

gen. De wederrechtelijke ‘inkomenscategorie’ speelt daarbij overi-

gens (als variabele van de persoon) wel een rol (Meloen e.a., 2003).

Naast deze twee bronnen zijn er nog andere gegevensbestanden 

die een rol kunnen spelen: de belastinggegevens en de bestanden 

van registergoederen (onder andere vastgoed, boten, en wagens). 

De belastinggegevens (vooral inkomstenbelasting) kunnen iemands 

inkomstenpositie ten opzichte van andere gegevens verhelderen. 

Zo werden in het onderzoek van Van Duyne en De Miranda (1999) 

de geldstortingen van geldkoeriers vergeleken met hun inkomen. 

Op gelijke wijze kan de verwerving van registergoederen vergeleken 

worden met de inkomens: overstijgt de verwerving (zelfs indien 

hypothecair belast) het inkomen? 

Het is duidelijk dat voor het verkrijgen van een betrouwbare 

inschatting per teleenheid – de handelende persoon – een ingewik-

kelde samenstelling van bronnen vereist is. Daarbij zal de onder-

zoeker bij verschillende bestanden op missende waarnemingen 

bij onderzoeksvariabelen stuiten. Bijvoorbeeld: een deel van de 

geldkoeriers was fi scaal niet beschreven: deels buitenlanders, deels 

economische ‘schaduwburgers’. 
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De vraag is of we met zo’n benadering niet in zulk kleinschalig 

onderzoek terechtkomen, dat er nauwelijks iets met geldige alge-

meenheid uit kan worden afgeleid. In het onderzoek dat door het 

Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Universiteit 

van Tilburg vanuit deze benadering wordt uitgevoerd, wordt dat 

onderkend. Daarom wordt gewerkt met gerechtelijke en politiële 

bestanden, die een tijdvak van tien jaar beslaan. Dit is de brede 

trechter, die om te beginnen voldoende teleenheden bevat en 

bovendien de mogelijkheid voor een – bescheiden – tijdreeksanalyse 

verschaft. Deze bestanden worden vervolgens aangevuld met de 

bestanden betreffende de gelegde beslagen op vermogensbestand-

delen, zoals de brommer van zoonlief, villa’s en vliegtuigen. Dit is 

een aanvulling op eerder onderzoek (Meloen e.a., 2003).

Een tweede stap zal bestaan uit de versmalling van de trechter naar 

concrete economische en sociale gebieden vanuit de vraag: wat 

doen mensen met misdaadgeld. Economisch zal in de eerste plaats 

de vastgoedsector nader worden bekeken, omdat vermoed wordt dat 

daar veel misdaadgeld neerslaat. Hierover bestaan veel (anekdoti-

sche) gegevens, die echter nog geen samenhangend beeld opleveren. 

In de tweede plaats zal een stadswijk waar veel ondergrondecono-

mie vermoed wordt, doorgelicht worden. In beide gevallen gaat het 

om een vergelijking van het beeld dat uit de analyse van de ‘brede 

trechter’ naar voren komt: treffen we dat ook aan in deze sector of 

in die stadswijk? En dan  komt de toegespitste vraag: kunnen we iets 

zeggen over sociale en economische betekenis van het misdaadgeld 

en de wijze waarop ermee omgegaan wordt? 

Wellicht komen we ook nog toe aan het formuleren van een hypo-

these over de omvang van misdaadgeld in die gebieden. Als dat lukt, 

hebben we binnen deze door de menselijke maat beperkte, maar 

gedisciplineerde opzet meer kennis van een stukje van de wereld 

verkregen, dan met de toverformules van een wereldschatting.
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De strafbaarstelling van
witwassen

P.A.M. Verrest*

Als minister van Justitie Korthals op 4 december 2001 ’s avonds 

kort na elf uur in de Eerste Kamer de laatste behandeling van het 

wetsvoorstel inzake de strafbaarstelling van witwassen afsluit, en zijn 

ambtenaren uitnodigt om nog een glas te drinken op het resultaat, 

heeft Nederland voor het eerst zelfstandige witwasbepalingen in het 

strafrecht. Voordien werd witwassen geschaard onder de strafbaar-

stelling van heling. De nieuwe artikelen treden op 14 december 2001 

in werking. Al na enkele uren worden ze gebruikt voor de aanhou-

ding van verdachten van witwaspraktijken (Akse, 2003, p. XIII). 

Er bestaan eind 2001 in de praktijk hoge verwachtingen ten aanzien 

van de nieuwe wetgeving. Al vlug slaat het enthousiasme echter om 

in een negatieve stemming; politie en Openbaar Ministerie vinden 

de nieuwe bepalingen onwerkbaar.

In dit artikel bekijken we de strafbaarstelling van witwassen in 

Nederland. We plaatsen deze in het licht van de ontwikkeling van 

internationale regelgeving en bezien of er inmiddels, vier jaar na 

invoering, nog reden is om te twijfelen aan de effectiviteit van onze 

witwaswetgeving.

De bestrijding van witwassen

Witwassen is het verhullen van uit misdaad verkregen geld of ander 

vermogen. Met dit verhullen heeft een dader het eenvoudige doel 

om het vermogen uit handen van de opsporingsdiensten te houden 

en zichzelf niet te verraden als pleger van het misdrijf. Alleen dan 

kan hij immers genieten van zijn vergaarde rijkdom.
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Geldelijk gewin is meestal de belangrijkste drijfveer om een misdrijf 

te plegen en criminelen zullen altijd wel hun buit hebben proberen 

te verhullen. De bestrijding van witwassen komt echter pas op aan 

het einde van de jaren tachtig, als onderdeel van de strijd tegen de 

internationale drugshandel (Stessens, 1997, p. 14-37). We leren dat 

om drugshandel effectief te bestrijden vooral ook de criminele win-

sten die ermee gepaard gaan, afgepakt moeten worden. Verder moet 

het verhullen van deze opbrengsten als een zelfstandig misdrijf 

worden aangemerkt. Het VN Verdrag tegen de sluikhandel in ver-

dovende middelen uit 1988 (Verdrag van Wenen 1988), het belang-

rijkste verdrag bij de bestrijding van internationale drugshandel, 

bevat daarom als eerste een strafbaarstelling van het witwassen van 

drugsgelden en een regeling voor de confi scatie (het afnemen) van 

opbrengsten van drugshandel.

Twee belangrijke ontwikkelingen volgen kort erna. In 1990 komt in 

het kader van de Raad van Europa het Verdrag inzake witwassen, 

opsporing, inbeslagneming en confi scatie van opbrengsten van 

misdrijven tot stand (Verdrag van Straatsburg 1990), dat witwas-

sen en confi scatie algemener regelt en niet uitsluitend koppelt aan 

drugshandel. Verder wordt in 1989 door de G-7 een ad hoc groep 

opgericht voor de internationale bestrijding van witwassen, de 

Financial Action Task Force on money laundering (FATF). Alle 

Westerse landen worden lid van de FATF, die zich vooral gaat richten 

op de preventie van witwassen. In de twaalf jaren die volgen kennen 

de ontwikkelingen eigenlijk hun weerga niet (Gilmore, 2004). En 

het gaat door. Want als in 2001 alle aandacht in de criminaliteits-

bestrijding verschuift naar de bestrijding van terrorisme, heeft dit 

gek genoeg geen enkel gevolg voor het belang dat wordt gehecht 

aan de witwasbestrijding. Aangezien de Verenigde Staten in het 

afsnijden van fi nancieringskanalen de voornaamste kans zien om 

de activiteiten van terroristische organisaties te verlammen, richt 

alle aandacht zich op precies die instrumenten die worden ingezet 

bij de bestrijding van witwassen: transparantie in het internatio-

nale betalingsverkeer, de melding van verdachte transacties en het 

beslag leggen op gelden. Bestrijding van fi nanciering van terrorisme 

voegt zich simpelweg toe aan de doelstellingen van het anti-wit-

wasbeleid. De FATF staat symbool voor deze naadloze overgang: in 

november 2001 wordt de FATF de Financial Action Task Force on 

money laundering and the fi nancing of terrorism.
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De ontwikkeling van de internationale regelgeving

Ruim vijftien jaar aandacht in alle belangrijke internationale fora heeft 

geleid tot een snelle ontwikkeling van instrumenten voor de bestrij-

ding van witwassen. De FATF heeft hier zonder meer de belangrijkste 

rol in gespeeld. De FATF heeft geen verdragsbasis of regelstellende 

bevoegdheid, maar is buitengewoon invloedrijk. Het beleid komt 

in de FATF op vrij informele wijze tot stand in werkgroepen waarin 

experts uit de lidstaten participeren, maar is tegelijkertijd sterk poli-

tiek gekleurd en uitermate doeltreffend. De FATF stelt in 1990 een 

beleidskader voor de bestrijding van witwassen vast: de zogenoemde 

40 Aanbevelingen. Het gaat om een breed palet van maatregelen, 

dat preventie en repressie combineert. Transparantie en controle in 

de fi nanciële sector, strafbaarstelling van witwassen, confi scatie en 

internationale samenwerking komen samen in de 40 Aanbevelingen. 

De 40 Aanbevelingen worden om de paar jaar herzien. Leden van 

de FATF verbinden zich de Aanbevelingen uit te voeren. Omdat de 

preventie-initiatieven van de FATF het terrein van de EG-regelgeving 

raken, worden de FATF-Aanbevelingen in Europa verder ontwikkeld in 

de vorm van de drie witwasrichtlijnen uit 1991, 2001 en 2005. De richt-

lijnen introduceren de meldingsplicht verdachte transacties, regels ter 

identifi catie van klanten en andere maatregelen ter bevordering van 

de integriteit van de fi nanciële sector.

De strafbaarstelling van witwassen kent een minder onstuimig 

bestaan. De bepalingen van het Verdrag van Straatsburg 1990 

blijven lange tijd leidend. Witwassen is in de termen van dit verdrag 

het verhullen, verkrijgen, het omzetten of het voorhanden hebben 

van opbrengsten van misdrijven terwijl men de criminele herkomst 

kent. Die criminele herkomst slaat op het feit dat het geld afkomstig 

is van een misdrijf, het zogenoemde gronddelict.

Met kleine stapjes wordt na 1990 geprobeerd wat verder te 

komen. Het gaat met name om het doorbreken van de zogenoemde 

 helersteler-regel: degene die zelf het misdrijf heeft gepleegd zou ook 

moeten kunnen worden vervolgd wegens witwassen als hij de her-

komst van de opbrengsten gaat versluieren (self laundering). Tot op 

heden bestaat er op dit punt echter geen internationale verplichting. 

Ook wordt gepoogd het aantal misdrijven dat als gronddelict voor 

witwassen geldt, uit te breiden. In veel landen blijft het wat betreft 

gronddelicten lange tijd beperkt tot drugsdelicten en misdrijven van 

georganiseerde criminaliteit. Het EU-kaderbesluit witwassen van 
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juni 2001 verandert dit: globaal moeten alle misdrijven waarop een 

maximum van één jaar gevangenisstraf staat als gronddelict voor 

witwassen kunnen dienen. Hetzelfde kaderbesluit geeft verder aan 

dat er voor opzettelijk witwassen ten minste een maximum van vier 

jaren gevangenisstraf moet gelden.

Nieuwe internationale verdragen met een groot bereik, zoals het VN 

Verdrag inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en 

het VN Verdrag ter bestrijding van corruptie, bieden geen vernieu-

wing op het gebied van de strafbaarstelling van witwassen. Wel is 

het enkele feit dat ze een strafbaarstelling van witwassen bevatten 

een vooruitgang: omdat de verdragen ook rechtshulp regelingen 

kennen, worden de mogelijkheden voor internationale samenwer-

king bij de bestrijding van witwassen groter.

De mogelijkheden voor internationale samenwerking worden voorts 

in EU-verband vergroot door het Protocol bij de EU Rechtshulpover-

eenkomst 2000 en in de kaderbesluiten inzake wederzijdse erken-

ning van bevriezingsmaatregelen en van confi scatie.

Het voorlopige sluitstuk van de internationale ontwikkeling wordt 

gevormd door het nieuwe Raad van Europa Verdrag inzake witwas-

sen, fi nanciering van terrorisme en de confi scatie van opbrengsten 

van misdrijven (Verdrag van Warschau 2005). Het verdrag is het 

resultaat van de onderhandelingen die in 2004 en 2005 plaats-

vonden in Straatsburg over een vernieuwing van het Verdrag van 

Straatsburg 1990. Het nieuwe Verdrag is een blauwdruk van vijftien 

jaar ontwikkeling van internationale witwasbestrijding geworden. 

Het nieuwe Verdrag kent in dat opzicht voorspelbare wendingen: het 

bevat als belangrijkste veranderingen in verhouding tot het Verdrag 

van 1990, een paragraaf over preventie van witwassen. Verder 

wordt de fi nanciering van terrorisme onder de reikwijdte van het 

Verdrag gebracht. Op het gebied van de strafbaarstelling gebeurt er 

nagenoeg niets. Dit laatste is voor het vervolg van ons verhaal een 

belangrijk gegeven.

De strafbaarstelling van witwassen

Witwassen wordt in de criminologische theorie uitgelegd als een 

proces met drie fasen: placing (storten, wisselen), layering (versluie-

ring) en integration (opgaan in de legale economie). Pas als het geld 

onderdeel is geworden van de legale economie, kan met zekerheid 
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gezegd worden dat de link met het misdrijf waarvan het afkomstig is 

niet meer gelegd kan worden en het geld buiten bereik van de opspo-

ringsautoriteiten blijft.

Deze theorie is voor een deel achterhaald. In praktijk blijken de 

genoemde fasen niet allemaal doorlopen te hoeven worden. Vaak 

kan door het eenvoudig verplaatsen van geld over landsgrenzen al 

in rust van het geld worden genoten (Kleemans e.a., 2002, p. 108). 

Bovendien blijken veel criminelen niet zulke investeerders: de winst 

gaat voor een deel op aan luxe eten en drinken, dure auto’s, casino-

bezoek, of wordt gewoon thuis in de linnenkast bewaard (Meloen 

e.a., 2003, p. 109-116).

De defi nitie van witwassen die de strafbaarstelling van het Wetboek 

van Strafrecht geeft is ruimer dan het criminologische begrip wit-

wassen. Witwassen is als volgt omschreven (artikel 420bis Sr.): het 

verhullen van de herkomst van voorwerpen, danwel het verwerven, 

voorhanden hebben, overdragen of gebruiken van voorwerpen met 

de wetenschap dat het – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit 

enig misdrijf.

Naast deze basis-strafbepaling zijn er ook nog de artikelen 

420quater Sr. voor schuld-witwassen (de verdachte had redelij-

kerwijs moeten vermoeden dat het geld van enig misdrijf afkom-

stig was; maximaal één jaar gevangenisstraf), en 420ter Sr. voor 

gewoonte-witwassen (veelvuldig witwassen, maximaal zes jaren 

gevangenisstraf).

De omschrijving van witwassen is ruim. Het enkele verhullend 

voorhanden hebben (verbergen van crimineel geld) is reeds straf-

baar als witwassen. Verder kan elk misdrijf dienen als gronddelict 

van witwassen. Ook self laundering is strafbaar gesteld. De wetgever 

heeft niet alles kunnen voorzien in de toelichting bij de nieuwe wet. 

Rechtspraak zal op onderdelen verder verduidelijken hoe de witwas-

bepalingen moeten worden uitgelegd. Wanneer treedt bijvoorbeeld 

in geval van self laundering de fase van witwassen na het plegen 

van het gronddelict in?1 Een andere interessante vraag is hoe het 

precies zit met gronddelicten die in het buitenland zijn gepleegd. 

Het geval kan zich voordoen dat het gronddelict in Nederland wel 

strafbaar is, maar in het buitenland niet (Buruma en Verrest, 2004, 

p. 31-32). Maar deze vragen betreffen op het geheel van witwaszaken 

uitzonderingen.

1 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 11 november 2004, LJN: AR6239. 
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In de praktijk richt de aandacht in de rechtspraak zich terecht op de 

voor het bewijs van witwassen cruciale combinatie van de criminele 

herkomst van de gelden en de wetenschap van de verdachte hierom-

trent. Inmiddels is hier vier jaar na invoering van de witwasbepa-

lingen in de rechtspraak duidelijkheid over ontstaan. Dat lijkt een 

relatief korte tijd, maar gevoelsmatig is het een lange weg geweest.

De strafbaarstelling in de praktijk: een moeizaam begin

De nieuwe witwasbepalingen treden in werking net voor de euro-

conversie. De politie heeft tijdens de euroconversie begin 2002 veel 

opsporingsteams in touw, die worden gesteund door het Bureau ter 

politiële ondersteuning van Landelijk offi cier van justitie Wet MOT 

(BLOM) bij het KLPD. Vooral op aangeven van grote wisselkantoren 

worden dagelijks verdachten aangehouden, die proberen stapels 

guldens, maar nog vaker buitenlandse valuta, om te wisselen tegen 

euro’s. Wisselkantoren hadden voor hun eigen veiligheid een ver-

traging van enkele uren ingebouwd voor het uitkeren van de euro’s, 

anders zouden ze continu met te veel geld zitten. Maar het bood ook 

de gelegenheid de politie in te lichten. De politie trok vervolgens 

summier wat gegevens over de verdachte na, en greep in. Er wordt 

tijdens de vier weken van de euroconversie ruim 2.300.000 euro in 

beslag genomen; 64 personen worden op verdenking van witwas-

sen aangehouden. Maar met de vervolging van deze verdachten 

gaat het allemaal wat minder. Er ontstaat twijfel over de nieuwe 

witwaswetgeving.

Op het moment dat de eerste uitspraak op grond van de nieuwe wit-

waswetgeving wordt gepubliceerd, slaat de twijfel om in teleurstel-

ling. Het gaat om een (te) stellig gemotiveerd vonnis van de Recht-

bank Breda. De zaak spreekt nochtans tot de verbeelding: bij de 

vriendin van een Joegoslavische verdachte worden een automatisch 

machinepistool en plastic tassen met daarin $ 100.000 en € 31.000 

gevonden.2 Zij wordt door de rechtbank vrijgesproken van witwas-

sen, omdat geen bewijsstukken zijn aangeleverd die erop duiden dat 

de gelden uit enig misdrijf afkomstig zijn. De hoeveelheid geld, het 

feit dat dit verborgen was in de woning, alsmede de vaagheid van de 

verklaringen omtrent de herkomst afgelegd door de verdachte, zijn 

2 Rechtbank Breda 23 april 2002, LJN: AE1926.
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daarvoor onvoldoende. Op het politie-kennisnet verschijnen artike-

len over het ‘waardeloze witwaswetje’. Van meerdere kanten wordt 

een warm pleidooi gehouden voor een omkering van de bewijslast. 

Een andere veelgehoorde opvatting is dat verdachten dan maar 

vervolgd zouden moeten worden voor andere strafbare feiten.

Omkering van de bewijslast?

Wat wordt dit begrip vaak gebruikt! We moeten daarom eerst eens 

nagaan wat we onder omkering van de bewijslast zouden kunnen 

verstaan in witwaszaken. Als voorbeeld kunnen we de situatie 

nemen waarin een persoon wordt aangetroffen met een berg cash 

geld, waarvan sterk het vermoeden bestaat dat dit geen legale 

herkomst heeft.

Grofweg zijn er in deze casus drie momenten waarop de bewijslast 

zou kunnen worden omgedraaid. Ten aanzien van het in beslag 

nemen (en houden) van het geld, ten aanzien van het bewijs in 

een vervolging voor het misdrijf witwassen en ten aanzien van de 

confi scatie van het geld.

Voor de inbeslagneming geldt al een gedeeltelijke omkering: artikel 

552a Sv. bepaalt dat de rechthebbende beklag kan doen tegen 

inbeslagneming. Om dit beklag te doen slagen zal de rechtheb-

bende echter moeten aantonen dat zijn belang op teruggave van de 

voorwerpen groter is dan het belang van het Openbaar Ministerie 

om de voorwerpen te behouden voor waarheidsvinding of bewaring 

voor ontneming of verbeurdverklaring.

Omkering van de bewijslast in de vervolging voor het misdrijf wit-

wassen ligt moeilijker. Er dreigt strijd met de zogenoemde onschuld-

presumptie. Artikel 6 lid 2 EVRM stelt dat een verdachte voor 

onschuldig dient te worden gehouden totdat het tegendeel bewezen 

is. Een verdachte kan nooit gehouden worden zelf zijn onschuld te 

bewijzen. Voorstanders van een omkering van de bewijslast halen 

vaak de Phillips-zaak uit 2001 aan.3 Volgens hen laat het EHRM in 

deze zaak ruimte om in geval van een witwasvervolging de bewijs-

last deels om te keren. Nadere bestudering van deze zaak leert dat 

dat niet zo is: de zaak gaat niet over vervolging voor het misdrijf 

witwassen, maar over confi scatie van misdaadgeld. Voor de bewijs-

3 EHRM 5 juli 2001, Phillips v. UK (nr. 41087/98), ECHR 2001-VII.
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voering van witwassen lijkt daarom het maximaal haalbare neer-

gelegd in het Verdrag van Wenen en het Verdrag van Straatsburg. 

Bij de bewijsvoering moet volgens deze verdragen deels gebruik 

kunnen worden gemaakt van zogenoemde objectieve omstandig-

heden: gedragingen van de verdachte die op grond van ervaringsleer 

 geassocieerd moeten worden met witwassen.

Terug naar de Phillips-zaak. Het EHRM keurt het Engelse systeem 

van voordeelsberekening bij confi scatie goed. De verdachte heeft 

een vordering gekregen gebaseerd op een veroordeling voor het 

in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Het is aan hem 

te bewijzen dat de hoogte van de vordering niet klopt. Het EHRM 

ziet geen strijd met artikel 6 lid 2 EVRM: er is een verband met een 

veroordeling van een strafbaar feit, dat dus al bewezen is. Voor de 

confi scatie is dus schuiven met de bewijslast mogelijk, zolang er 

maar een basis is van veroordeling voor een (hoofd)feit, die aan de 

eisen van een fair trial heeft voldaan. Daar maken we in Nederland 

ook gebruik van met onze regelgeving inzake ontneming van weder-

rechtelijke verkregen voordeel, artikel 36e Sr.

Conclusie is dat het EVRM naar alle waarschijnlijkheid geen moge-

lijkheid laat voor een omkering van de bewijslast bij de vervolging 

van witwassen. Ten aanzien van inbeslagneming en confi scatie is er 

meer ruimte, en deze wordt in Nederland ten volle benut.

Uitwijken naar de strafrechtelijke handhaving van preventie van 
witwassen?

Een andere mogelijkheid om witwassen aan te pakken, is vervolging 

voor misdrijven waarmee het witwassen van crimineel geld vaak 

gepaard gaat. Dit kan door te richten op de kanalen waarlangs het 

misdaadgeld wordt verplaatst, en voornamelijk de fi nanciële sector: 

banken, wisselkantoren en geldtransactiekantoren. Het afgelo-

pen decennium is een hoop regelgeving voor de fi nanciële sector 

ontworpen, mede met de bedoeling de integriteit van deze sector 

te waarborgen: om te zorgen dat criminelen niet zelf een plaats in 

de fi nanciële sector verwerven (bijvoorbeeld een wisselkantoor) 

en dat regels omtrent transparantie en controle worden nageleefd. 

Financiële instellingen moeten in bezit zijn van een vergunning; 

handelen zonder vergunning of in strijd met vergunningvereisten 
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is strafbaar.4 Op overtreding staat een maximum van twee jaren 

gevangenisstraf.

Witwassers blijven het liefste buiten de reguliere fi nanciële sector, 

omdat ze daarin door de eisen van transparantie en de meldings-

plicht ongebruikelijke transacties kans op ontdekking lopen. In de 

preventie van witwassen ligt dan ook vooral de toegevoegde waarde 

van de fi nanciële toezichtwetgeving. Maar als witwassers in het 

ondergrondse circuit geld wisselen of versturen, handelen ze zonder 

vergunning en overtreden ze de fi nanciële toezichtwetgeving.

Is het gebruik van fi nanciële toezichtwetgeving om witwassen te 

bestrijden een goede optie? Het belangrijkste wat we ons moeten 

realiseren is dat deze regelgeving daarvoor eigenlijk niet gemaakt 

is. Het gaat in essentie om regels rond vergunningen voor het ver-

richten van fi nanciële diensten.5 De speciale bevoegdheden die 

beschikbaar zijn voor het opsporen van eventuele overtredingen, 

zijn weliswaar vergaand (met name de vereenvoudigde mogelijk-

heden tot het in beslag nemen van administratie in de WED), maar 

zien niet op een volledig onderzoek naar een criminele organisatie. 

De strafmaat staat ook niet in verhouding met die welke geldt voor 

witwassen. Het belangrijkste argument dat pleit tegen het gebruik 

van fi nanciële toezichtwetgeving is echter dat een opsporingsonder-

zoek naar witwassen in bijna alle gevallen meer voor de hand ligt. 

Wanneer een persoon zich bezighoudt met ondergronds bankieren, 

zal namelijk bijna altijd ook sprake zijn van een verdenking van 

witwassen. Die verdenking is er bijvoorbeeld als de ondergrondse 

bankier zijn diensten aan criminelen blijkt aan te bieden. Maar zelfs 

als hij dat niet doet, kan er een verdenking van witwassen bestaan. 

De ondergrondse bankier trekt naar ervaring met zijn heimelijke 

diensten criminelen aan; met het aanbieden van zijn diensten 

aanvaardt hij bewust de aanmerkelijke kans dat hij zich schuldig 

maakt aan witwassen.

De fi nanciële toezichtwetgeving beschermt een ander rechtsgoed 

dan de witwasbepalingen: namelijk de integriteit van de fi nanciële 

sector. De wetgeving moeten we zien als een aanvulling op de 

witwasbepalingen, vooral omdat ze voor adequate preventie van 

witwassen zorgen. De enige reden om een toevlucht te nemen tot 

4 Onder andere Wet toezicht kredietwezen (Wtk) en Wet inzake de geldtransactie-
kantoren (Wgt).

5 Hoge Raad 18 mei 2004, JOR 2004, 273 met noot P.A.M. Verrest.
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deze wetgeving als direct wapen tegen witwassen, zou bestaan in 

het feit dat het via de witwasbepalingen te moeilijk zou zijn om 

witwassen te vervolgen. Maar dat blijkt inmiddels mee te vallen.

De omslag naar succes

Het Ministerie van Justitie en het OM doen naar aanleiding van 

alle commotie in de praktijk, begin 2004 in samenwerking met het 

KLPD-NRI een geïmproviseerd onderzoek naar de witwas-uitspra-

ken in eerste aanleg (Diepenmaat, 2004). Het beeld dat naar voren 

komt uit dit onderzoek, staat haaks op de negatieve stemming. In 

grote lijnen blijken de rechtbanken wel degelijk tot veroordelingen 

te komen. In de weinige zaken waarin dit niet lukt, is er vaak sprake 

van een povere onderbouwing van de tenlastelegging. Dit heeft dan 

tot gevolg dat de rechter niet in staat is om te komen tot bewijs op 

het punt van ‘wetenschap bij de verdachte’ en ‘de criminele her-

komst’. De eisen zijn nochtans niet hoog: uit de wetsgeschiedenis 

valt af te leiden dat de criminele herkomst – het gronddelict – niet 

nader hoeft te worden gespecifi ceerd.

Waarom gaat het dan soms toch mis? Ik ben bang dat dit voorname-

lijk ligt aan de geringe bereidheid van de politie om te investeren in 

witwasonderzoek (Faber en Van Nunen, 2004). Typerend is de wijze 

waarop wordt omgegaan met meldingen van ongebruikelijke trans-

acties die door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 

verdacht zijn verklaard en aan de politie zijn doorgespeeld. Zo’n 

melding is nog lang niet voldoende voor een veroordeling; het feit 

dat een 18-jarige zonder vaste baan elke week bij een wisselkantoor 

€ 8000 komt afstorten voor versturing naar de Antillen geeft echter 

wel een verdenking. De politie zal nader onderzoek moeten doen 

en de link moeten vinden met criminaliteit; gebeurt dat niet, dan 

ontstaat het risico van een vrijspraak. De politie zou de 18-jarige 

verdachte bijvoorbeeld twee weken onder observatie moeten stellen. 

In de praktijk is hier slechts beperkte capaciteit en aandacht voor 

en gebeurt dit weinig. Dat valt te betreuren, omdat uit fi nancieel 

onderzoek veel meer valt te putten dan op deze wijze wordt bereikt.

Recent is de politie Rotterdam-Rijnmond overgegaan tot een iets 

andere werkwijze. De meldingen van verdachte transacties worden 

geselecteerd naar dadergroepen en opgespaard. Als de persoon 

enkele maanden later in beeld komt in een drugsonderzoek, is de 
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link met een gronddelict gelegd, en kan hij worden aangehouden 

en veroordeeld voor witwassen. Voor de hand ligt ook dat in lopend 

onderzoek naar georganiseerde criminaliteit signalen die duiden 

op witwashandelingen structureel zouden worden opgepakt. Het 

gronddelict is dan immers al in het vizier. Vaak is het allemaal nog 

eenvoudiger. Bij een doorzoeking in de woning van een verdachte 

wordt bijvoorbeeld naast een hoeveelheid drugs ook een grote 

som geld aangetroffen: daarmee ligt dan letterlijk de hele delicts-

omschrijving van witwassen je aan te staren.

Dat de bestrijding van witwassen in dit opzicht kansrijk is, tonen de 

cijfers. De afgelopen jaren is witwassen jaarlijks meer dan twee-

honderd maal tenlastegelegd. Voor 2004 had dit op een peildatum 

begin 2005 geleid tot 138 veroordelingen, 16 vrijspraken en 87 nog 

openstaande zaken. De defi nitieve omslag naar succes voor de 

witwasbepalingen komt echter uit de hoek van de rechtspraak.

De uitleg van de witwasartikelen door de Hoge Raad

Twee arresten van de Hoge Raad hebben uiteindelijk de reikwijdte 

van de witwasartikelen verhelderd.

In september 2004 bevestigt de Hoge Raad in een eerste arrest op 

basis van het nieuwe artikel 420bis Sr. dat uit de bewijsmiddelen 

niet hoeft te kunnen worden afgeleid door wie, wanneer en waar het 

gronddelict is begaan.6

Mogelijk de belangrijkste stap zet de Hoge Raad in een uitspraak van 

27 september 2005.7 De Hoge Raad staat hierin expliciet het gebruik 

van objectieve omstandigheden toe in de bewezenverklaring van 

witwasdelicten. In navolging van het Verdrag van Wenen en Verdrag 

van Straatsburg had de wetgever in de toelichting bij de witwas-

artikelen opgenomen dat bewijs omtrent de criminele herkomst 

en de wetenschap daarvan van de verdachte, mede zou kunnen 

worden afgeleid uit typologieën van witwassen. Typologieën zijn 

patronen van gedragingen die op grond van gevalsbeschrijvingen 

duiden op witwassen; een combinatie van de eerder aangehaalde 

objectieve omstandigheden. In het aangehaalde arrest is sprake 

van (de optelsom van) het verstoppen van cash geld op het lichaam, 

6 Hoge Raad 28 september 2004, LJN: AP2124.
7 Hoge Raad 27 september 2005, LJN: AT4094.
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het bij aanhouding direct vrijwillig afstand doen van het geld, het 

afl eggen van steeds wisselende verklaringen over de herkomst en 

bestemming van het geld, bij benadering niet weten hoeveel geld 

wordt vervoerd. De Hoge Raad bevestigt verder andermaal in het 

arrest dat de criminele herkomst niet nauwkeurig hoeft te worden 

gespecifi ceerd.

Met het gebruik van objectieve omstandigheden in de bewijsvoering 

hebben we in Nederland een strafbaarstelling van witwassen die, 

tegen de achtergrond van vijftien jaren van internationale ontwik-

keling van witwasbestrijding en in het licht van de jurisprudentie 

van het EHRM, waarschijnlijk is opgerekt tot het maximaal haalbare 

niveau.

Besluit

Na tumultueuze aanvangsjaren kunnen we gelukkig concluderen 

dat de onduidelijkheid over de reikwijdte van de witwasbepalingen 

en de twijfel over de werkbaarheid inmiddels ruimschoots zijn 

weggenomen. De witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht 

kunnen hun nut gaan bewijzen. De afwegingen die moeten worden 

gemaakt bij de opsporing en vervolging van witwassen zijn recent 

ook kernachtig samengebracht in de nieuwe Aanwijzing witwassen 

van het Openbaar Ministerie.8 De witwasartikelen lenen zich nog 

steeds niet zomaar voor een ‘patser-aanpak’: er zal van een link tus-

sen een blinkende Mercedes en enig misdrijf moeten blijken. Maar 

de eisen op dit punt zijn echter niet onoverkomelijk hoog en kunnen 

mede worden ingevuld door het gebruik van typologieën. Er is dus 

alle reden om de witwasbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht 

een centrale rol te geven in de aanpak van crimineel vermogen.

8 Aanwijzing witwassen, Stcrt. 2005, 202. 
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Waarom pakken we het criminele 
geld niet gewoon af?

P.A.M. Verrest en Y. Buruma

Begin november 2005 worden in de tijdspanne van een week drie 

personen geliquideerd in het milieu van de zware georganiseerde 

criminaliteit. Politieonderzoek zal hopelijk leiden tot de aanhou-

ding van de daders en enig licht scheppen in de aanleiding voor 

deze moorden. Wat ons frappeert, zijn de opvallende overeen-

komsten met de omstandigheden rond eerdere liquidaties in het 

criminele milieu de afgelopen jaren. Het gaat grofweg om twee 

soorten slachtoffers: bekende criminelen, voornamelijk actief in de 

zogenoemde ‘Hollandse netwerken’ en personen die met regelmaat 

werden aangehaald als witwassers van dit deel van het criminele 

milieu. Wat bij de bekende criminelen opvalt, is dat zij ondanks 

eerdere veroordelingen weliswaar niet stierven in glorie maar, op 

enkele uitzondering na, wel in rijkdom. Zij konden terugvallen op 

(fi nanciële) machtsposities die tot aan hun dood – en misschien 

zelfs daarna – buiten bereik van de overheid bleven. Vermoedelijk 

ging het om aanzienlijke belangen in vastgoed, horeca, prostitutie 

en coffeeshops. Bij de personen die genoemd werden als witwas-

ser valt te constateren dat deze aantijgingen hoewel voorwerp van 

soms langdurig politieonderzoek, in elk geval voor hun dood niet 

tot veroordelingen heeft geleid. In het Nationaal Dreigingsbeeld 

zware of georganiseerde criminaliteit (NDB) 2004 werd het treffend 

weergegeven: in opgebouwd crimineel vermogen zit de kern van 

onaantastbaarheid van de top van de georganiseerde criminaliteit 

in Nederland (NRI, 2004, p.  107-108). Dat is een eerste reden om de 

witwasbestrijding eens grondig tegen het licht te houden.

Een tweede reden is de uitkomst van het macro-economische 

onderzoek van de Universiteit van Utrecht, dat op een andere plaats 

* Mr. Pieter Verrest is wetgevingsjurist bij de sector straf- en sanctierecht van de Di-
rectie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en tevens verbonden aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. mr. Ybo Buruma is 
hoogleraar straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Eerstgenoemde schrijft dit artikel op persoonlijke titel.
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in dit nummer van Justitiële verkenningen uitvoerig wordt toegelicht 

(Unger e.a., 2006). Hoewel er over dit onderzoek veel te zeggen 

valt, zeker in criminologisch perspectief, richten we ons op enkele 

conclusies. Het onderzoek geeft ons op basis van een enigszins 

gevaarlijke extrapolatie een grote waarheid over witwassen: als je 

crimineel geld als zwarte schaapjes gaat tellen, blijken er behoorlijk 

wat in de stroom van buitenlandse investeringen in Nederland te 

lopen. Niet zozeer procentueel (het gaat om slechts enkele procen-

ten), maar wel in absolute zin. Een tweede conclusie is ook interes-

sant: van het criminele vermogen dat wordt verdiend met het plegen 

van misdrijven in Nederland, is het meeste afkomstig van fraude-

delicten en niet uit drugshandel en georganiseerde criminaliteit. 

Dit resultaat zal vooral veroorzaakt worden door een brede uitleg 

van fraude (inclusief het in werkbetrekking verduisterde potlood, 

belastingontduiking en de onterecht bij de verzekering als gestolen 

opgegeven walkman). Maar het wijst ook op de witwasaspecten van 

organisatiecriminaliteit, zware fi nancieel-economische criminali-

teit. In de doorgaans als regulier aangeduide economie is een groep 

van personen actief die aanzienlijk profi jt trekt uit het structureel 

overtreden van fi nanciële en economische regelgeving. Er is sprake 

van misdrijven als beleggingsfraude, oplichting, grootschalige 

fraude met subsidies en belastingen (bijvoorbeeld BTW-carrousel-

fraude), milieucriminaliteit, het overtreden van toezichtswetgeving 

en van internationale handelsembargo’s. Weinig op deze gebieden 

wordt geassocieerd met witwassen, terwijl het om fi nanciële mis-

drijven gaat en het witwasproces er naadloos op aansluit.

Een derde en laatste reden is een evaluatie van de bestuurlijke 

aanpak van georganiseerde criminaliteit. Voorloper op dit terrein 

is het zogenoemde Van Traa-team van de Gemeente Amsterdam. 

De evaluatie van de werkzaamheden van het Van Traa-team die 

recent is verschenen (Huisman e.a., 2005), roept veel verschillende 

gedachten op. De belangrijkste vraag is waaraan de effectiviteit 

van bestuurlijke aanpak zou moeten worden afgemeten. Het is een 

preventiemiddel; daarbij is het altijd of een deel van je succes niet 

onzichtbaar blijft, omdat criminelen liever een bochtje omlopen. In 

het geval van Amsterdam leidt dit juist tot een vervelende consta-

tering. Het Van Traa-team heeft een groot aantal acties kunnen 

plegen, Bibob-wetgeving is inmiddels van kracht om vergunning-

aanvragen structureel te scannen op criminele invloeden, maar 

in het globale beeld van het criminele milieu lijkt niets wezenlijks 
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 veranderd. De parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmetho-

den deed in de personen van Fijnaut en Bovenkerk in 1995 uitvoerig 

onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam. Het 

beeld dat zij schetsten, vooral van het Wallengebied, is tien jaren 

later nagenoeg intact. Misschien dat een enkele persoon ontbreekt 

op het appèl; niet zozeer door toedoen van justitie, maar omdat hij 

een aanslag op zijn leven niet heeft overleefd.

De drie opmerkingen in deze inleiding doen bij ons drie vragen 

opkomen, die we in dit artikel centraal zullen stellen. Wat weten we 

eigenlijk over het fenomeen witwassen? Waarom lukt het niet om 

het criminele vermogen af te pakken? Wat moet er gebeuren om wel 

daarin te slagen?

Witwassen van crimineel geld

De verschijningsvormen van witwassen zijn talrijk (Kleemans e.a., 

2002; Akse, 2003; DOJ, 2005). We denken aan zulke uiteenlopende 

vormen als loan back constructies, over- en onderfacturering, 

kunstmatig verhogen van omzet in horecabedrijven, cascades van 

vastgoedinvesteringen, of het opkopen van winnende loterijtickets. 

Eigenlijk is er maar één gemeenschappelijke factor: het profi teren 

van een gebrek aan inzicht van de kant van de overheid in transac-

ties of economische sectoren waarin grote marges mogelijk zijn.

Door de verschillende verschijningsvormen is het fenomeen 

witwassen sterk aan verandering onderhevig. Is een witwasoperatie 

enkele malen ontdekt, dan zal wellicht wat anders worden gepro-

beerd. Maar er zijn nog meer redenen waarom verschijningsvormen 

en methoden veranderen. De reden is gelegen in de effecten van 

maatregelen van de overheid. De invoering van een meldings-

plicht ongebruikelijke transacties voor de fi nanciële sector, heeft 

ongetwijfeld voor een verschuiving naar het ondergrondse circuit 

gezorgd voor wat betreft storten en verzenden van geld. Ook 

veranderingen in de economie zijn van invloed. De komst van de 

euro heeft de noodzaak voor criminelen om geld te wisselen in eigen 

valuta sterk verminderd; grote wisseltransacties van valuta die bui-

ten de euro vallen, zoals in Britse of Schotse ponden, vallen nog meer 

dan voorheen op. De giralisering van het betalingsverkeer zorgt 

voor een verschuiving van witwasactiviteiten gelieerd aan bijvoor-

beeld drugshandel, naar de weinige sectoren van de economie waar 
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nog veel cash geld circuleert: horeca, autohandel. Ten slotte is mon-

dialisering van de samenleving en van de economie een belangrijke 

factor. De criminaliteit is voor een deel internationaal van karakter 

geworden. Een veranderende demografi sche samenstelling van de 

maatschappij heeft geleid tot geldstromen tussen Nederland en een 

aantal thuislanden, en bijgedragen aan de opkomst van het systeem 

van ondergronds bankieren, dat voor witwassen kan worden 

gebruikt (zie het artikel van Slot elders in dit nummer van Jv).

Onderzoek naar witwassen

In bijna elk groot misdaadonderzoek kunnen sporen van witwassen 

worden gevonden; althans als wetenschappelijk onderzoekers naar 

de politiedossiers kijken (Kleemans e.a., 2002, p. 101-138). Waarom 

lukt het dan niet om het criminele vermogen af te pakken? Grofweg 

zijn er twee manieren om het witwassen van crimineel vermogen te 

ontdekken.

Uit opsporingsonderzoek naar misdrijven zullen signalen van 

criminele winsten naar voren komen. Deze kunnen verder worden 

onderzocht, met als resultaat het blootleggen van het criminele 

vermogen van de verdachten, de investeringen die zij doen in hun 

criminele activiteiten, de wijze waarop zij proberen hun winsten 

wit te wassen. Het fi nancieel door-rechercheren op signalen van 

vermoedelijk crimineel voordeel biedt niet alleen de kans om 

onrechtmatig verkregen voordeel te achterhalen en af te nemen, 

maar ook de kans om uit te komen bij de personen die als facilitator 

in het criminele milieu optreden: handelaren die bereid zijn om 

grote bedragen buitenlandse valuta om te wisselen, fi scalisten en 

advocaten die behulpzaam zijn bij het opzetten van schijnconstruc-

ties. En ja, misschien zelfs om grote mannen op de achtergrond aan 

gepleegde delicten te koppelen.

Een andere manier is het direct op zoek gaan naar crimineel geld; 

dit wordt wel aangeduid met ‘geldstroomonderzoek’. Een bekende 

vorm hiervan is het verrichten van opsporingsonderzoek op basis 

van meldingen van verdachte transacties. Het meldingssysteem 

levert circa 35.000 verdachte transacties per jaar op. Het gaat echter 

slecht om signalen waarnaar nog uitvoerig onderzoek moet worden 

gedaan, wil een vervolging voor witwassen slagen (zie artikel van 

Verrest elders in dit nummer van Jv), of crimineel vermogen  kunnen 
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worden afgenomen. Bij dit geldstroomonderzoek bestaat ook de 

mogelijkheid om het onderzoek specifi ek te richten op fenomenen 

van witwassen die om verschillende redenen niet direct naar voren 

komen uit lopend onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. 

Hier ligt ons inziens de ruimte om de lessen uit het onderzoek van 

Unger c.s. een plaats te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 

analyseren van buitenlandse investeringsbewegingen naar Neder-

land. Bij ons weten wordt dit zelden of nooit gedaan. Een aantal 

jaren geleden is het wel gesuggereerd door het toenmalige Kernteam 

Noord- en Oost-Nederland, dat zich richtte op de aanpak van Oost-

Europese criminaliteit. Dat wees toen op verdachte geldstromen uit 

Rusland, die mogelijk samenhingen met verduistering bij de grote 

privatiseringsoperaties van staatsbedrijven en het wegsluizen van 

IMF-gelden (KNON, 2001).

Financieel onderzoek: inzet en capaciteit

Financieel rechercheurs en de methode van fi nancieel rechercheren 

worden in de praktijk voor drie verschillende doeleinden gebruikt: 

fi nanciële expertise om het hoofdonderzoek te ondersteunen, 

onderzoek van fi nanciële delicten (zoals fraude en witwassen) 

en het verrichten van onderzoek naar wederrechtelijk verkregen 

voordeel ter voorbereiding van een ontnemingsvordering. Daarmee 

is de fi nancieel rechercheur ongetwijfeld de drukst bezette persoon 

in opsporingsland. Tel daarbij op dat in de meeste regiokorpsen 

slechts enkele fi nanciële experts voorhanden zijn. Maar fi nancieel 

onderzoek vraagt ook om gewone tactische recherchemethoden, 

zoals de inzet van observatieteams en het – intensief – verhoren van 

verdachten. Het Bureau Financieel-Economische Recherche (BFER) 

van de politie Amsterdam-Amstelland, de grootste en een van de 

meest gespecialiseerde diensten in Nederland, kent bijvoorbeeld 

een sterkte van ongeveer tachtig opsporingsambtenaren, van wie 

slechts de helft fi nancieel rechercheur is. Financieel onderzoek 

draait dus niet slechts op fi nancieel rechercheurs, maar op het 

geheel aan politiecapaciteit dat wordt ingezet met het doel fi nan-

ciële opsporing te verrichten.

Een team van tachtig personen lijkt groot, maar wordt zeer klein 

als je bedenkt dat het team alle toepassingsvormen van fi nancieel 

rechercheren in de regio voor zijn rekening moet nemen: al het 
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fraudeonderzoek, alle opsporingsonderzoek naar witwassen (inclu-

sief bijvoorbeeld onderzoek doen naar de circa 3.500 verdachte 

trans acties die per jaar in Amsterdam worden verricht), fi nanciële 

ondersteuning bij onderzoeken naar vormen van andere criminali-

teit (zoals bij grote moordonderzoeken), en ten slotte al het fi nan-

cieel onderzoek ten behoeve van ontneming. Dit beeld is niet uniek: 

het geldt voor alle politiediensten, inclusief de Nationale Recherche.

De gevolgen van de beperkte capaciteit vinden we bijvoorbeeld 

bij de bestrijding van XTC. In de zeer lijvige Criminaliteitsbeeld-

analyse synthetische drugs 2002-2004 van de Nationale Recherche 

wordt met zoveel woorden gesteld dat ‘in de meeste onderzoeken 

naar synthetische drugs geen fi nancieel opsporingstraject werd 

uitgevoerd, zodat het criminele vermogen van verdachten vaak 

buiten beeld is gebleven, evenals de wijze waarop dit vermogen is 

weggezet of witgewassen. Het beeld dat gepresenteerd kan worden 

is – in verhouding tot het zicht op de grondstoffen, productie en 

handel –, waarschijnlijk oppervlakkig’ (Nationale Recherche, 2004, 

p. 133). In de praktijk worden fi nancieel rechercheurs weliswaar 

toegevoegd aan de opsporingsteams, maar hun aandacht blijft 

kennelijk beperkt tot fi nanciële aspecten van de bestrijding van de 

productie van XTC, zoals de aankoop van grondstoffen. Hoewel de 

verkoop van XTC toch grote geldstromen moet opleveren, giganti-

sche criminele winsten moet genereren, wordt weinig aanvullend 

onderzoek gedaan in het kader van opsporingsonderzoek naar 

XTC. Dit heeft twee ernstige gevolgen. De criminele winsten blijven 

onaangetast en de handel en productie daarmee uiterst lucratief. 

En dezelfde winsten kunnen ook later weer worden gebruikt om na 

een geslaagde politieoperatie het verlies van een XTC-laboratorium 

te compenseren.

In de geringe capaciteit en de eenzijdige inzet van fi nanciële exper-

tise ligt een eerste antwoord op de vraag waarom we niet bij het 

criminele vermogen komen. Wat kunnen we verwachten van andere 

speerpunten op dit gebied, de ontneming van wederrechtelijk 

verkregen voordeel en de bestuurlijke aanpak van georganiseerde 

criminaliteit?
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Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Het zwaarste strafrechtelijke instrument om crimineel vermogen af te 

nemen in Nederland is de ontneming van wederrechtelijk verkregen 

voordeel. Aan de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 

kleeft een beeld van eindeloos ploeteren voor mager resultaat. De pro-

cedures hebben inderdaad de neiging lange tijd te duren. Dit komt 

omdat de ontnemingsvordering tot twee jaren na de behandeling 

van de strafzaak mag worden ingediend. Verder kent de ontnemings-

procedure net als de strafzaak de mogelijkheid van hoger beroep en 

cassatie, zodat zij een tijdspanne van enkele jaren bestrijkt.

Aan het einde valt het resultaat meestal nog tegen ook. Niet zozeer qua 

hoogte van de uiteindelijk door de rechter toegewezen vordering; deze 

bedraagt soms miljoenen euro’s. Het gaat vooral om de discrepantie 

tussen de hoogte van dit bedrag dat de veroordeelde aan de Staat 

moet betalen en wat er uiteindelijk van binnen wordt gehaald. Dit 

blijkt te wijten aan het geringe percentage van de vordering dat gedekt 

wordt door eerder in conservatoir beslag genomen goederen van de 

veroordeelde. Op het totaal van ontnemingszaken ligt dit percentage 

rond de 10 tot 15 procent (Opportuun, 2005). Van het resterende deel 

van de vordering wordt doorgaans niets meer geïncasseerd. Het geld is 

weg en blijft weg. De veroordeelde wordt meestal niet bereid gevonden 

het geld alsnog vrijwillig in te leveren.

Waarom wordt er zo weinig in beslag genomen? De aanpassing van 

de Plukze-wetgeving in september 2003 heeft de wettelijke mogelijk-

heden om tot conservatoir beslag over te gaan nog verder verruimd. 

Het heeft er daarom alle schijn van dat de geringe hoeveelheid 

conservatoir beslag niet daaraan ligt. We komen wederom uit bij de 

wijze van fi nancieel rechercheren in Nederland. De belangrijkste 

reden voor de geringe toepassing van conservatoir beslag is het feit 

dat er weinig diepgaand fi nancieel onderzoek plaatsvindt in de fase 

vóór de aanhouding van de verdachte (Schaap, 2004). Zeker omdat 

de ontnemingsvordering nog later mag worden ingediend, wordt het 

fi nanciële onderzoek vaak uitgesteld. De kansen op beslag nemen 

echter evenredig af. De verdachte zit al vast. Er kan alleen nog maar 

worden ‘terug gerechercheerd’. In plaats van dat de politie getuige is 

van het overboeken door de verdachte van geld naar het buitenland, 

zal het nu een kwestie zijn van het achterhalen wanneer het geld is 

verdwenen, en zo mogelijk wat de eerste (en waarschijnlijk niet de 

laatste) buitenlandse bestemming van het geld was.
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Conclusie is dat de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel 

te weinig kan bijdragen aan onze wens het crimineel vermogen af te 

nemen, doordat fi nancieel onderzoek te laat wordt ingezet. We kunnen 

als we spreken over het bestrijden van witwassen – of het bestrijden 

van criminaliteit door het witwassen tegen te gaan – dus niet volstaan 

met de stelling dat we het geld gewoon moeten afpakken.

Bestuurlijke aanpak van crimineel vermogen

De gedachte die bij het strafbaarstellen van witwassen voorop 

stond, was dat de samenleving niet moet worden geïnfi ltreerd door 

misdaadgeld. Waarom eigenlijk niet? Welnu, misdaadgeld faciliteert 

niet alleen investeringen in nieuwe misdadige projecten. Zeker als 

het gaat om georganiseerde misdaad, dienen bestuurders rekening 

te houden met sociale, politieke en economische neveneffecten. Een 

geslaagde misdaadondernemer kan status verwerven en een onge-

wenste voorbeeldfunctie krijgen in zijn directe omgeving; hij kan 

daardoor zelfs formele politieke macht krijgen, maar in elk geval 

een bedreiging worden voor de politiek-bestuurlijke integriteit van 

een stad en ten slotte kan hij een concurrentievervalsende positie 

in de lokale economie verwerven. De jongen met de gouden hals-

ketting die een voetbalclub sponsort, de bouwer die een wethouder 

meeneemt naar een bordeel en de onderwereldfi guur die een chic 

restaurant overneemt, verschillen onderling sterk maar leveren 

evenzovele bestuurlijk relevante problemen op.

Het was dan ook een goed idee om naar aanleiding van de par-

lementaire enquête opsporingsmethoden ook bestuurlijk op te 

treden tegen georganiseerde misdaad. Hoewel het belang van deze 

middelen – denk bijvoorbeeld aan patserprojecten, de integriteit-

bevorderende Wet Bibob en lokale initiatieven zoals het Amster-

damse Wallen- en Van Traa-project – niet alleen op het bestrijden 

van witwassen zijn gericht, heeft het bestrijden van witwassen 

daarbij wel een scharnierfunctie. Immers door het strafrechtelijk 

onderzoek naar witwasactiviteiten kan men enerzijds zicht krijgen 

op de hoofdrolspelers binnen de georganiseerde misdaad die 

(eventueel bestuurlijk) moeten worden belemmerd in hun integri-

teitsondermijnende mogelijkheden, terwijl men anderzijds door dat 

onderzoek zicht krijgt op de ongewenste ontwikkelingen binnen 

bepaalde branches en gebieden.
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Is dat wel zo? Eerder hebben we gezegd dat het langzaam duidelijk 

begint te worden dat onaantastbaarheid van grote criminelen 

samenhangt met hun fi nanciële machtspositie. Inmiddels is ook 

bekend dat het daarbij in elk geval gaat om sectoren als prostitutie, 

gokhallen, horeca, coffeeshops (zie bijvoorbeeld Snippe e.a., 2004) 

en de handel in verschillende soorten vastgoed. Criminelen kiezen 

deze sectoren om meerdere redenen: het gaat om sectoren waar ze 

binnen kunnen komen, (fysieke) macht kunnen uitoefenen en waar 

vooral omzet en eigendomsrelaties weinig transparant zijn. Dit 

geeft de mogelijkheid om niet alleen wit te wassen door de initiële 

investering – bijvoorbeeld de aankoop van prostitutiepanden 

waarbij zwart, crimineel geld onder de tafel doorgaat –, maar om 

vervolgens te blijven profi teren. Immers, niemand weet precies 

wat er in de branche omgaat, zodat er naar believen crimineel geld 

verkregen uit andere activiteiten (bijvoorbeeld handel in harddrugs) 

als omzet kan worden genoteerd, of juist geld zwart kan worden 

afgeroomd. Maar wat is er belangrijker om te kiezen als invalshoek: 

de sectoren of de daarin investerende criminelen?

Waar men bij de evaluatie van het Van Traa-project in Amsterdam 

de wens uitsprak de bestuurlijke benadering en de subjectgerichte 

aanpak te scheiden, vragen wij ons af of de werkbaarheid van het 

bestuurlijk optreden hiermee wordt gediend (Huisman e.a., 2005, 

p. 100). In elk geval lijkt het wel juist om niet vanuit een bestuurlijke 

selectie van gebieden of branches te redeneren om vervolgens te 

bekijken of daarover strafrechtelijke informatie bestaat, maar om 

veeleer omgekeerd te starten vanuit de gegevens die strafrechtelijk 

– rechtstreeks of door witwasonderzoek – naar voren komen en 

vervolgens te bezien welke bestuurlijke consequenties daaruit 

moeten worden getrokken. Dat neemt niet weg dat als eenmaal een 

criminele groep in beeld is, bestuurlijke en justitiële gegevensuit-

wisseling nodig zullen zijn om te kunnen begrijpen wat er aan de 

hand is. Hier komen we bij de lessen die wij uit de evaluatie van het 

Van Traa-project trekken. Het blijkt dat er weinig informatie van de 

politie komt, hetgeen toch cruciaal is voor de sturing van de aanpak. 

Bovendien geeft eigenlijk alleen strafrechtelijk relevante informatie 

een keiharde reden voor bestuurlijke weigeringen van vergun-

ningen enzovoort. Van even groot belang is de opmerking dat de 

Belastingdienst aan veel projecten niet heeft meegewerkt, omdat er 

weinig evidente fi scale belangen zijn (Huisman e.a., 2005, p. 63-69). 

Op beide genoemde punten zal een en ander moeten veranderen, 
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om van de bestuurlijke aanpak een door criminelen gevreesd 

instrument te maken.

Voorlopig zal men van de bestuurlijke aanpak niet de hoogste ver-

wachtingen moeten hebben. Al was het maar omdat de bestuurlijke 

aanpak vooralsnog niet primair ziet op het afpakken van crimineel 

voordeel, als wel op het voorkomen dat men iets (of, nog meer) met 

het criminele voordeel kan doen. Nu is het één ding om de politiek-

bestuurlijke integriteit te bevorderen met anti-corruptiemaatrege-

len en integriteitsbevordering; het is ook mooi om de economische 

integriteit te bevorderen door foute vergunningen en aanbeste-

dingen te voorkomen via Bibob en dergelijke mechanismen. Het 

hoofdpunt zou naar onze mening nadrukkelijker de invalshoek van 

het criminele geld moeten zijn. Als dat niet gebeurt, begint zich een 

enigszins ongemakkelijk gevoel op te dringen: gaan we de kant op 

dat we vanwege de bestuurlijke aanpak steeds meer bureaucratie 

ontwikkelen, terwijl er weinig wordt gedaan aan de basis, het 

vergaren van fi nanciële informatie in opsporingsonderzoek, of aan-

wijzingen uit bijvoorbeeld de hoek van de MOT-meldingen? Anders 

geformuleerd: men lijkt zich nu soms te verliezen in de toepassing 

van nogal abstract geformuleerde risicofactoren in de bestuurlijke 

besluitvorming, terwijl vanuit strafrechtelijk oogpunt evident 

 interessante fi guren toch niet op de korrel worden genomen.

Een nieuwe aanpak

Bij de laatste vraag die we ons stellen in dit artikel – wat moet er 

gebeuren om te slagen in het afpakken van het criminele vermogen – 

horen suggesties voor oplossingen.

De eerste betreft de prioriteit voor fi nancieel onderzoek in de opspo-

ring. Onzes inziens moet er meer fi nancieel onderzoek worden 

gedaan, hetgeen impliceert dat er meer capaciteit beschikbaar 

voor moet komen en dat het onderzoek op een andere wijze moet 

plaatsvinden. Een aantal jaren geleden konden we ons beschouwen 

als voorloper op het gebied van fi nancieel rechercheren in Europa. 

Het voornaamste doel van het Project fi nancieel rechercheren 

(1996-2002) was de opbouw van fi nanciële expertise en het integre-

ren van die fi nanciële expertise in de Nederlandse opsporing. Dit is 

aardig gelukt, maar dat dit nog geen garantie was voor resultaten op 

het gebied van witwasbestrijding en ontneming, was aan het einde 
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van het project al duidelijk (Faber en Van Nunen, 2002). De wet van 

de remmende voorsprong dreigt nu in te treden: er is wel fi nanciële 

expertise, maar hier wordt te weinig mee gedaan.

Op het punt van inzet van de methode fi nancieel rechercheren en de 

capaciteit die men bereid is voor fi nancieel onderzoek vrij te maken, 

moet veel gebeuren. Daarbij geldt als extra vraag of men wel de wens 

heeft de hiervoor benodigde hooggekwalifi ceerde rechercheurs aan 

zich te binden. Als de ambtenaar die de ziekteverlofdagen telt meer 

verdient dan een fi nancieel rechercheur, wordt de laatste natuurlijk 

snel weggekocht door een adviesbureau of een bijzondere opspo-

ringsdienst als de SIOD, waar het gaat om sociale fraude.

Met meer capaciteit moet het mogelijk zijn om in opsporings-

onderzoek naar georganiseerde criminaliteit of zware fi nan cieel-

economische criminaliteit standaard fi nancieel onderzoek te 

verrichten, juist met als doel witwasvervolging en het ontnemen van 

wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit onderzoek moet zo vroeg 

mogelijk worden ingezet, en zoveel mogelijk parallel lopen aan het 

hoofdonderzoek. Zo ontstaat de meeste kans om het witwassen live 

mee te maken, hoe verkoop van drugs geld oplevert, hoe dit geld 

wordt weggesluisd en hoe het wordt geïnvesteerd. Alleen dan kan 

er ook tijdig beslag worden gelegd op criminele winsten, voordat ze 

defi nitief uit het zicht verdwijnen.

Dit alles vereist ook sturing in de wijze van opsporing en vervol-

ging. De sturing zal voor een deel moeten komen van het Openbaar 

Ministerie. Een belangrijke stap is in november 2005 gezet met de 

inwerkingtreding van de OM Aanwijzing witwassen, die de instel-

ling van parallel fi nancieel onderzoek zo veel mogelijk voorschrijft. 

Ook de nieuwe centrale werkwijze die het Openbaar Ministerie 

voorstaat bij ontneming biedt aanknopingspunten (Opportuun, 

2005). Het is de bedoeling dat het Bureau Ontnemingswetgeving 

van het OM (BOOM) zoveel mogelijk op centraal niveau en met 

gespecialiseerde offi cieren van justitie grote ontnemingszaken in 

behandeling neemt. En dat vanaf het begin van de opsporing naar 

de strafbare feiten, zodat er meer fi nanciële gegevens komen en de 

kans op het leggen van beslag groter wordt. Weliswaar denkt het 

BOOM zelf ook fi nanciële experts aan te gaan trekken – zogenoemde 

vermogenstraceerders –, maar de nieuwe werkwijze kan alleen 

slagen als het benodigde fi nancieel onderzoek in elk opsporings-

onderzoek ook gedaan wordt; door de politie.
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Ten slotte moet er over worden gegaan tot een meer gerichte inzet 

van bestuurlijke middelen voor de aanpak van crimineel vermogen. 

De basis is ook hier weer de kennis die uit strafrechtelijk onderzoek 

naar voren is gekomen. Vervolgens gelden als opdrachten voor de 

bestuurlijke aanpak om de criminelen en sectoren waar zij actief 

zijn bij hun naam te noemen, en een samenwerking zonder haperen 

te realiseren tussen verschillende overheidsdiensten. Als dit niet 

gebeurt, verliest het bestuurlijke optreden aan legitimiteit.

Besluit

In de Nederlandse bijdrage voor het EU Organized Crime Situation 

Report, staat steevast witwassen als het op één na meest vastge-

stelde misdrijf in onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 

aangemerkt – na de altijd aanwezige deelneming aan een criminele 

organisatie. Dat is niet meer dan logisch: in alle activiteiten van 

georganiseerde criminaliteit, ongeacht welke soort misdrijven er 

worden gepleegd, zullen criminele winsten ontstaan, die op eniger-

lei wijze worden witgewassen.

Criminelen kunnen slim zijn en zelf de drugs niet aanraken of van 

een grote afstand kijken hoe hun ingenieuze BTW-carrousselfraude 

maar geld blijft opleveren, het is onwaarschijnlijk dat zij niet op enig 

moment van de criminele winst willen profi teren. Een verband tus-

sen het misdrijf en de verdachte wordt zo altijd geleverd. Dat is een 

grotere zekerheid qua opsporingstechniek dan DNA-bewijs.

Gezien de bedreiging die van witwassen uitgaat, op de wijze zoals 

we die hierboven hebben geduid, zou deze logica als leidraad voor 

de opsporing moeten gelden.
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Een AFM voor de vastgoedmarkt

P. Eichholtz*

De slepende affaires rond de bouwfraude en recente liquidaties 

in het criminele circuit hebben het imago van de vastgoedwereld 

danig aangetast. Het lijkt alsof de sector een thuishaven voor crimi-

nelen aan het worden is. Een gestructureerde vorm van toezicht ont-

breekt, er is sprake van sterke intransparantie en de grote omvang 

van de onroerendgoedmarkten hebben een aanzuigend effect op 

kapitaal, óók op ‘slecht’ kapitaal.

Hoewel het negatieve imago grotendeels stoelt op een voorbarig 

oordeel, is het toch zaak om een toezichthoudende instantie in 

het leven te roepen. Deze zou analoog aan de Autoriteit Financiële 

Markten verdachte transacties en patronen kunnen signaleren 

en vervolgens onder de aandacht brengen van justitie. De instru-

menten zijn er. Door voor alle vastgoedtransacties de vastgestelde 

WOZ-waarde van een pand te vergelijken met de bij het Kadaster 

registreerde verkoopprijs kunnen vreemde transacties systematisch 

worden gesignaleerd. Dit toezicht zou moeten worden uitgevoerd 

door de AFM of door een nieuw landelijk orgaan: de Autoriteit 

Vastgoed Markten, of AVM.

Achtergrond

De vastgoedwereld kampt, als gezegd, met een slechter wordend 

imago. Een aantal oorzaken is duidelijk aan te wijzen. Er waren 

de jarenlang slepende affaires in het kader van de bouwfraude 

die weliswaar geen direct verband hielden met de vastgoed sector, 

maar daar toch negatief op afstraalden. Daarbovenop zijn recente 

liquidaties in het criminele circuit in verband gebracht met 

dubieuze transacties in de vastgoedwereld. Het behoeft geen uitleg 

dat deze factoren afbreuk doen aan het algemene beeld van de 

vastgoedbranche.
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Hoe begrijpelijk het beeld bij het grote publiek ook moge zijn, toch 

is er geen reden om aan te nemen dat de vastgoedwereld wordt 

beheerst door fraude en corruptie. Integendeel zelfs. De Neder-

landse vastgoedwereld is voor het overgrote deel een goed werkende 

sector waarin professionals precies dat doen wat ze moeten doen. 

Ze zorgen voor de bouw, de verkoop en het beheer van huizen, kan-

toren, scholen, winkels, ziekenhuizen; kortom de ruimte waaraan 

onze maatschappij behoefte heeft om goed te kunnen functioneren.

Nederland heeft een goed geordende en internationaal toonaange-

vende vastgoedsector, die gekenmerkt wordt door een fl ink aantal 

grote, nationaal en internationaal opererende partijen. Ten opzichte 

van Europa werken deze partijen over het algemeen zeer effi ciënt, 

waardoor ze tegen goede prijzen een aantrekkelijk product kunnen 

leveren. De Nederlandse markt is zelf dermate toonaangevend dat 

het Nederlandse partijen lukt om in het buitenland succesvol aan 

projectontwikkeling te doen, hetgeen over het algemeen juist een 

zeer lokale tak van sport is. Vanwege de zeer professionele plaatse-

lijke markt heeft een Europese sectororganisatie als de European 

Public Real Estate Association (EPRA) haar domicilie in Amsterdam. 

Daarnaast bestaat er relatieve helderheid over de waarde van grond 

en onroerend goed, alsmede een uitgebreid stelsel van regels en pro-

cedures voor de kaders van elk nieuw vastgoedproject. Het Kadaster 

registreert op betrouwbare wijze elke transactie.

Het lijdt echter geen twijfel dat vastgoed aantrekkelijk is voor crimi-

nele investeringen. Vastgoed is immers de grootste waardedrager 

en fungeert dus als een magneet voor grote vermogens, legaal en 

illegaal.  Verder is de vastgoedmarkt een stuk minder transparant 

dan bijvoorbeeld de aandelen- en obligatiemarkten. Daarbij komt 

nog dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de laatste jaren de 

controle op de openbare kapitaalmarkt heeft opgeschroefd, terwijl 

het in de vastgoedmarkt ontbreekt aan enig systematisch toezicht. 

Dit kan ertoe leiden dat de vastgoedmarkt voor criminelen relatief 

interessant is geworden. Een dief laat de goed beveiligde woning 

immers ook links liggen voor een huis zonder dievenklauwen en 

alarminstallatie.

Dat gebrek aan toezicht kan ertoe leiden dat de criminele belang-

stelling voor de markt nog zal toenemen en dat is een onwenselijke 

situatie. De vastgoedmarkt neemt in de maatschappij een zeer 

belangrijke positie in. Om die goed te laten werken zijn stabiliteit en 

vertrouwen van groot belang. Bovendien verslechtert de aanwezig-
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heid van crimineel geld de concurrentiepositie van de bonafi de 

vastgoedpartijen. Deze overwegingen gelden evenzeer voor de 

vastgoedsector als voor de, onder zwaar toezicht staande, fi nanciële 

markten. Daarom is de oprichting van een toezichthouder analoog 

aan de AFM noodzakelijk. Deze toezichthouder zou systematisch 

alle vastgoedtransacties moeten gaan bijhouden en analyseren om 

afwijkende transacties en dubieuze patronen te signaleren.

Ik zal dit idee in de rest van dit artikel uitwerken, maar om het goed 

te kunnen plaatsen geef ik eerst een korte beschrijving van de vast-

goedmarkt en van de verschillende soorten partijen die erop actief 

zijn. Daarbij gaat het achtereenvolgens om projectontwikkelaars, 

institutionele beleggers en particuliere beleggers.

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars verdienen hun geld met het ontwikkelen van 

locaties voor eigen rekening en risico. Simpel gezegd kopen ze grond, 

maken daar bouwplannen voor, krijgen (bouw) vergunningen, zoeken 

fi nanciering, verstrekken de opdracht aan een bouwer, zoeken huur-

ders en verkopen of verhuren uiteindelijk het project.

Eigen grondposities vormen veelal de basis waarop de projectont-

wikkelaars hun geld verdienen. De grote winst in ontwikkeling zit in 

de bestemmingswijziging van die grond, bijvoorbeeld van industri-

ele bestemming naar (groot)winkelbestemming, of van agrarisch 

naar wonen. Ter illustratie: in Zuid-Limburg kost een vierkante 

meter landbouwgrond nu minder dan tien euro, terwijl bij recente 

woningontwikkelingen in en rond Maastricht grondprijzen zijn 

behaald van 250 tot 275 euro. De bestemmingswijziging levert dan 

een ontwikkelwinst van circa 2.500 procent. Dat lijkt excessief, maar 

het komt zelden voor dat een ontwikkelaar grond met goed ontwik-

kelpotentieel voor zo’n lage prijs kan aankopen. Gronden waarvoor 

bestemmingswijziging spoedig in zicht is, zullen alleen daardoor al 

in prijs gestegen zijn. Gronden waar wellicht ooit eens op gebouwd 

zal mogen worden, zullen minder in waarde gestegen zijn, maar 

de aankoop van dergelijke grond levert voor de ontwikkelaar een 

serieus risico op: wellicht blijft een weiland altijd een weiland.

Er zijn wat dat betreft dus twee mogelijkheden voor de ontwikke-

laar: ten eerste kan hij kiezen voor zekerheid, door alleen grondposi-

ties te verwerven waarvoor bestemmingswijziging er snel aankomt. 
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In ruil voor die zekerheid zal er voor de grond een prijs moeten 

worden betaald die al dicht in de buurt zit van de eindwaarde, 

zodat het winstpotentieel beperkt is. Dergelijke gronden liggen 

meestal in of direct bij de bebouwde omgeving en de ontwikkelaar 

zal steeds kijken naar provinciale streekplannen en gemeentelijke 

bestemmingsplannen om ervoor te zorgen dat de kansrijke gronden 

worden aangekocht. De andere mogelijkheid is om te kiezen voor 

maximale grondwinst en gronden in te kopen waarvoor bestem-

mingswijziging onzeker is – of in elk geval nog lang op zich zal laten 

wachten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om agrarische gronden 

die relatief ver van steden en dorpen liggen. Dit soort grond kan 

doorgaans worden aangekocht rond de agrarische waarde, maar er 

is dan altijd de kans dat er van de gehoopte bestemmingswijziging 

niets terechtkomt, of dat deze decennia op zich laat wachten, zodat 

de rente kosten op de grondaankopen zich opstapelen. In beide 

gevallen gaat het om beslissingen die worden genomen in een zeer 

concurrerende markt.

Ontwikkelaars moeten dus uiterst scherp calculeren, nauwkeurig 

in- en verkopen en goed op de kosten letten om goede rendements-

cijfers te halen. Daarbij is het correct bepalen van de bestemmings-

risico’s op hun grondvoorraad van groot belang. Als grond te duur 

wordt ingekocht, of als de gehoopte bestemmingswijziging niet 

doorgaat of lang op zich laat wachten, verdampt de winst.

Institutionele beleggers

Institutionele beleggers opereren in een redelijk transparante, 

streng gecontroleerde omgeving waardoor de rendementen gemid-

deld genomen stabiel maar beperkt zijn. Verzekeraars en pen-

sioen fondsen houden voornamelijk langetermijnportefeuilles aan 

waarmee weinig gehandeld wordt. Ze spreiden hun investeringen 

over verschillende soorten vastgoed en houden dat vastgoed vaak 

aan via externe fondsen, waarin ook andere institutionele beleggers 

participeren. Hun motivatie om in vastgoed te beleggen is dat het 

een redelijk rendement oplevert met een beperkt risicoprofi el. Insti-

tutionele beleggers werken met gemiddelde verwachte rendementen 

onder de tien procent. Dat halen ze alleen als ze steeds scherp 

aan- en verkopen en goed op de kosten letten. Beleggers die dat niet 

doen, zien hun rendement al snel kelderen. Voor de vastgoedfond-
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sen die op de beurs worden verhandeld, gelden grofweg dezelfde 

overwegingen en dezelfde verwachte rendementen.

De institutionele vastgoedbeleggers staan onder streng toezicht. 

Voor de verzekeraars en de pensioenfondsen wordt dat uitgeoefend 

door de Pensioen- en Verzekeringskamer en voor de vastgoed-

fondsen is dat de AFM.

Particuliere beleggers

Particuliere beleggers in winkels, kantoren en bedrijfspanden zijn 

vaak bereid meer risico te nemen dan institutionele beleggers. Dit 

betekent dat ze doorgaans gefi nancierd zijn met veel vreemd ver-

mogen en dat er relatief veel actieve handel plaatsvindt. Particuliere 

beleggers in woningen hebben hun portefeuilles vaak gekocht van 

woningcorporaties of institutionele beleggers. Geld verdienen ze 

vooral door de woningen stuk voor stuk, bij mutatie, te verkopen. 

De huurinkomsten spelen hier natuurlijk ook een belangrijke rol, 

maar zijn minder cruciaal dan voor beleggers in winkels, kantoren 

en bedrijfspanden. Terwijl leegstand voor die laatste beleggers een 

groot probleem is, zien woningeigenaren hun woningen graag leeg-

komen, omdat ze dan makkelijker en tegen een betere prijs verkoop-

baar zijn. Particulier beleggen in vastgoed levert in het algemeen 

een stabiel maar geen spectaculair rendement op. Ook hier geldt dat 

de rendementen grotendeels worden bepaald door scherpe in- en 

verkoop, zowel wat betreft prijs als kwaliteit. Door de hoge mate van 

fi nanciering met vreemd vermogen luistert dit zelfs nog nauwer dan 

voor institutionele beleggers.

Witwasconstructies

Voor alledrie groepen vastgoedpartijen geldt dus dat ze alleen 

winst kunnen maken als ze scherp aan- en verkopen. Een partij die 

stelselmatig te veel betaalt bij aankoop en te weinig ontvangt bij ver-

koop kan het in deze concurrerende markt niet lang volhouden. Als 

er partijen zijn die steeds zulke schijnbaar onvoordelige transacties 

doen, kunnen die niet worden gedreven door pure vastgoedoverwe-

gingen; dan is er iets anders aan de hand.

Wat zou dat kunnen zijn? Een mogelijkheid is dat er gebruik wordt 
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gemaakt van vastgoed voor het opzetten van witwasconstructies. 

Structurele verliezen op vastgoedtransacties zouden kunnen 

 worden goedgemaakt door – waarschijnlijk veel grotere – winsten 

uit bijvoorbeeld drugshandel. Het stelselmatig voorkomen van 

ogenschijnlijk onvoordelige vastgoedtransacties zou dus een 

signaal kunnen zijn van witwaspraktijken.

Omdat het bij vastgoed vaak om grote bedragen gaat, kunnen er ook 

grote bedragen worden witgewassen. De Nederlandse vastgoedmarkt 

vertegenwoordigt bijvoorbeeld een veel grotere waarde dan de obliga-

tiemarkt. Dit heeft een aanzuigende werking op criminelen en hoewel 

betrouwbare cijfers niet voorhanden zijn, lijkt het erop dat vastgoed 

inderdaad in toenemende mate gebruikt wordt voor witwasconstruc-

ties. Een recent rapport van de Universiteit Utrecht zegt daarover het 

volgende: ‘In the Netherlands, the real estate sector is the largest and 

most vulnerable sector for money laundering’.1 Een van de oorzaken 

is, paradoxaal wellicht, de oprichting en groei van de AFM. Deze ziet 

streng toe op de integriteit en het volgens de wet functioneren van de 

kapitaalmarkten. Elke aandelentrans actie wordt geboekstaafd en als 

er vreemde transacties plaatsvinden, kan dat reden zijn voor nader 

onderzoek. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat crimineel geld 

moeilijker zijn weg vindt naar de markten die onder dit intensieve 

toezicht zijn gesteld. Een voor de hand liggend effect daarvan is weer 

dat ‘slecht’ kapitaal naar beleggingsmogelijkheden vloeit in markten 

die nog niet onder zulk systematisch toezicht staan. De vastgoedmarkt 

komt dan meteen in beeld, want van enig systematisch toezicht is 

daar geen sprake en gezien het private karakter van de markt is deze 

sowieso al minder transparant dan de publieke kapitaalmarkt. Kortom, 

hoewel harde cijfers over criminele activiteiten op de vastgoedmarkt 

niet bestaan, ligt het voor de hand dat het toezichtvacuüm in de 

vastgoedmarkt zorgt voor een structurele aantrekkingskracht voor 

crimineel kapitaal. Als dit kapitaal aan belang zou winnen, zou dit voor 

bonafi de partijen de aantrekkelijkheid van en de toegankelijkheid tot 

de markt verminderen.

Dit is een ongewenst en onverwacht neveneffect van het geïnten-

siveerde toezicht op de kapitaalmarkten. Om hier verandering in 

te brengen dient het evenwicht in het toezicht te worden hersteld, 

1 Zie Unger e.a. (2006), p. 119. Het rapport bevat geen betrouwbare statistische cijfers 
over de totale omvang van de witwaspraktijken in vastgoed, maar citeert een aantal 
case-studies waarin vastgoed een belangrijke rol speelt bij het witwassen van crimi-
neel geld.



73Een AFM voor de vastgoedmarkt

 hetgeen betekent dat er systematisch toezicht op de vastgoed-

markten moet komen.

De Autoriteit Vastgoed Markten

Het beste medicijn om de integriteit van de vastgoedmarkten 

blijvend te verzekeren is de instelling van een toezichtorgaan dat 

stelselmatig alle vastgoedtransacties gaat volgen. Dat zou kun-

nen door een uitbreiding van het mandaat van de AFM of door de 

oprichting voor een toezichtautoriteit speciaal voor de vastgoed-

markt: de Autoriteit Vastgoed Markten, of AVM. De toezichthouder 

zou bij alle vastgoedtransacties systematisch de transactieprijs 

moeten vergelijken met de getaxeerde waarde van het vastgoed. 

Een vastgoedaankoop tegen een te hoge waarde is op zichzelf geen 

reden voor alarm en dat geldt ook voor een verkoop voor een te lage 

waarde. Dergelijke prijsafwijkingen treden vaak op.2 Maar partijen 

die stelselmatig dergelijke onvoordelige transacties doen, kunnen 

niet gedreven worden door vastgoedoverwegingen alleen. Het gaat 

er daarom om een database aan te leggen van dergelijke afwijkende 

transacties en deze te koppelen aan personen of organisaties om 

verdachte patronen te ontdekken. Als dergelijke patronen worden 

gesignaleerd, kan dat vervolgens aanleiding zijn voor justitieel 

onderzoek.

Hoe zou dit er in de praktijk uit moeten zien? Om te beginnen moet 

het karakter van het toezicht verschuiven van incidenteel en hand-

matig naar compleet en statistisch. In het kader van de Wet Melding 

Ongebruikelijke Transacties – of poëtischer de Wet MOT – wordt 

er nu incidenteel al naar vastgoedtransacties gekeken, als die 

bijvoorbeeld op verdachte wijze worden gefi nancierd. Maar zoals 

gezegd kan het heel goed gebeuren dat een onvoordelige transactie 

individueel niet verdacht is en dat het juist gaat om het verdachte 

patroon. Een partij die bijvoorbeeld steeds van andere notarissen 

en fi nanciers gebruikmaakt, zal in het huidige systeem onder de 

radar van het toezicht blijven vliegen.3 De systematiek moet dan 

ook worden omgekeerd: niet alleen verdachte, maar álle vastgoed-

2 Zie Hordijk (2005).
3 De voorstellen in het rapport van de Commissie Hammerstein, waarin onder andere 

het toezicht op de notarissen wordt besproken, zijn dan ook slechts gedeeltelijk van 
toepassing op deze materie.
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transacties moeten worden geanalyseerd. Op die manier kunnen 

verdachte patronen wel goed naar voren komen.

Uiteraard is het niet mogelijk om dit handmatig te doen. Er zal dus 

een database moeten worden opgebouwd, waarmee alle transacties 

op statistische wijze kunnen worden vergeleken met taxatiegege-

vens. Het mooie is dat de data-infrastructuur hiervoor in Nederland 

al helemaal beschikbaar is. Het Kadaster is compleet en up-to-date 

met de registratie van transacties en met Kadata heeft het Kadaster 

een online systeem om het register te raadplegen. Taxaties van al 

het onroerend goed zijn er ook al, in het kader van de onroerende-

zaakbelasting (OZB). Deze WOZ-taxaties zijn weliswaar niet perfect, 

maar kunnen toch als basis dienen voor een marktwaardering van 

onroerend goed, al dan niet na statistische aanpassingen, bijvoor-

beeld om de waarderingen up-to-date te houden. Bovendien worden 

de taxatiesystemen die voor de WOZ worden gebruikt steeds beter. 

Dit alles betekent dat de investering in geld en mankracht beperkt 

zou kunnen blijven.

De basis van het toezicht is dus een koppeling tussen de gegevens 

van het Kadaster en die van de WOZ, waar geen mensenhand aan 

te pas komt totdat er op statistische wijze een verdacht patroon is 

gesignaleerd, bijvoorbeeld als een bepaalde partij stelselmatig veel 

te veel heeft betaald bij zijn vastgoedaankopen. Zulke patronen 

kunnen de aanzet vormen voor verder – handmatig – onderzoek. 

Het zou moeten gaan om een landelijk systeem, zodat alle vastgoed-

transacties kunnen worden gekoppeld en geanalyseerd.

Conclusie

Met de oprichting van een Autoriteit Vastgoed Markten wordt 

het toezicht op de vastgoedmarkten op een niveau gebracht dat 

enigszins vergelijkbaar is met het toezicht op de publieke kapitaal-

markten. Er ontstaat daarmee een beter evenwicht in het toezicht 

op de beleggingsmarkten, waardoor de vastgoedsector een deel 

van zijn aantrekkelijkheid voor criminelen zal verliezen. Het zal 

waarschijnlijk onmogelijk zijn om de sector geheel en blijvend van 

illegale praktijken te ontdoen, maar dat kan geen argument zijn 

voor het blijvend ontbreken van toezicht op de markt. Toezicht is 

geen panacee, maar het huidige gebrek aan toezicht maakt de markt 

te aantrekkelijk voor crimineel geld.
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Ik bespreek Chris Mathers’ Crime school: money laundering; true 

crime meets the world of business and fi nance (2004). Ik ontleen de 

titel van deze boekbespreking aan Friedrich Nietschze. In Voorbij 

goed en kwaad stelt deze dat ‘het geweld van morele vooroordelen 

diep in de meest geestelijke, schijnbaar koudste en objectiefste 

wereld is doorgedrongen – en zoals, vanzelf spreekt, met schadelijk 

remmend, verblindend, verdraaiend gevolg’. De ‘fi losoof met de 

hamer’ problematiseert de normatieve vooroordelen in religie, poli-

tiek, wetenschap en ik voeg daar het anti-witwasbeleid aan toe.

Nietschze analyseert voorbij goed en kwaad en komt tot andere 

stellingen dan gebruikelijk c.q. geaccepteerd zijn in een discours. Hij 

noemt dit ‘gevaarlijk weten’. Ik stap – met een lichte aarzeling (wie ben 

ik?) – in de voetsporen van de Duitse fi losoof. Twee ‘schijnbaar koude 

en objectieve morele vooroordelen’ in het witwasdossier zijn: witwas-

sen is schadelijk en witwassen wordt effectief bestreden. Ik gebruik 

Mathers als illustratie van het dominante zwart-witdenken over 

witwassen en als opstapje naar andere literatuur om de effectiviteit 

van het witwassysteem in twijfel te trekken. In onze (beleids)cultuur 

klampen we ons vast aan schijnzekerheden die, zo zal ik betogen in de 

laatste zin, echter wel degelijk een functie hebben.
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Mathers’ crime school

Mathers is een oud-politieman van de Royal Canadian Mounted 

Police (RCMP). Hij werkte als undercover in witwasoperaties en 

stapte over naar KPMG Forensics in Canada. Nu werkt hij als onaf-

hankelijk consultant in de wereld van anti-fraude en anti-witwas-

sen. Hij is een gewaardeerd public speaker over witwassen.

Zijn boek Crime school is een spoedcursus georganiseerde misdaad 

en wit-wassen. In korte, snel geschreven hoofdstukken trekt hij met 

ons in sneltreinvaart door de wereld van casino’s, illegale motor-

bendes, stripclubs, de kunst- en drugshandel, identiteitsfraude, 

terrorisme (fi nanciering), de effectenhandel, offshore bankieren, de 

Russische maffi a, ondergronds bankieren en corruptie.

De wereld van Mathers bestaat uit good guys (hij, de internationale 

law enforcement gemeenschap, politici, de inlichtingenwereld en 

fi nanciële instellingen) en de bad guys (georganiseerde criminelen, 

terroristen). In dit zwart-witschema is witwassen ‘a threat to our 

way of life’. Misdaad heeft er volgens Mathers toe geleid dat Canada 

‘once a law abiding society (has) lost its innocence’. Canada, en 

de rest van de beschaafde wereld, wordt nu geconfronteerd met 

de ‘worst problems of modern urban society, including crime and 

terrorism’.

De bad guys zijn ook goed slecht, vooral de Russische onderwereld: 

‘Many of these guys are former soldiers, veterans of the Afghanistan 

confl ict. They are hard people, and they scare the shit out of our 

domestic bad guys’.

Moord en doodslag zijn aan de orde van de dag maar Mathers neemt 

afstand van het stereotiepe beeld van de duurbetaalde huurmoorde-

naar die eerste klas de wereld overvliegt, seks heeft met topmodel-

len en doodt met de nieuwste technologische snufjes. De huurmoor-

denaar (hitman) is in het echte leven of erg dom, of stoned of gek. 

Ook krijgen zij over het algemeen niet meer betaald dan ‘a carfare’.

De bad guys hebben niet echt rolmodellen voor hun criminele 

carrière, daarom leren ze het vak van de fi lm. Al Pacino en James 

Gandolfi ni (Tony Soprano) zijn lichtende voorbeelden. In de fi lm 

Boyz in the Hood (1991) houden de bad guys hun handwapens 

overdwars. De acteurs deden dit alleen maar omdat ze vonden dat 

dit cool was. En cool is belangrijk voor de (beginnende) crimineel. 

Op de straat gingen criminelen hun wapens ook overdwars houden. 

Iedere schutter weet dat gewoon recht schieten al problematisch is, 

maar overdwars is het nutteloos en gevaarlijk.



78 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 2 2006

Mathers vertelt zijn anekdotes met gevoel voor humor. In zijn 

bespreking van moslimterroristen (martelaren en zelfmoordenaars) 

verwijst hij naar hun geloof en vertelt dat zij in het hiernamaals 

zullen worden begroet door veertig maagden. In een voetnoot zit 

vervolgens de humor: ‘This is something I fi nd confusing. Instead of 

virgins, if you had the choice, wouldn’t you ask for chicks with expe-

rience?’ Humor treffen we ook aan in de bespreking van een zaak 

met vervalste kredietbrieven in Rusland. De zaak loopt uit de hand 

en de fraudeur is teruggevonden in een appartement in Moskou. Hij 

is slachtoffer geworden van ‘a Moscow suicide: he shot himself in 

the head. Twice’.

In zijn hoofdstuk Getting money into banks is de eerste techniek black-

mail and extortion. En, de modus operandi is even simpel als eenvou-

dig: vind een (hoge) bankfunctionaris met een zwakte (drank, seks, 

gokken) en exploiteer deze zwakte door afpersing. Of Mathers verwijst 

naar corruptie: koop bankfunctionarissen om. Het dominante per-

spectief op fi nanciële instellingen is een slacht offerschapperspectief: 

door ‘a few bad apples’ (zwakke en/of corrupte medewerkers), 

identiteitsfraude en bijvoorbeeld door vervalste letters of credit vindt 

witwassen plaats. En, wees gewaarschuwd: ‘the bad guys are always 

looking for ways in’. De dreiging met geweld is op de achtergrond 

aanwezig. In Mexico bestaat het spreekwoord ‘Plomo o plato’ (lood 

of zilver). Als je het geld niet neemt, krijg je het lood. Gelukkig, aldus 

Mathers, heb je een optie.

Witwassen komt overwegend voort uit de drugshandel. Maar door 

legalisering zal de georganiseerde misdaad niet verdwijnen. Om dat 

te bewijzen neemt hij ons mee naar Amsterdam. Als je daar door de 

straten loopt, zie je wat een dom idee vrijgeven is. Want ondanks 

het feit dat de politie nog wel eens een transport onderschept, is 

het beleid er overwegend een van ‘hands off’ (gedogen). Uit de hele 

wereld stromen gebruikers naar Amsterdam. In de straten hangen 

mensen maar een beetje rond. Door het gedoogbeleid zijn veel men-

sen verslaafd aan heroïne en dat blijkt wel uit het aantal spuiten dat 

je vindt in parken en portieken. Als onze regeringen zouden besluiten 

om drugs vrij te geven, zou de wereld een groot Amsterdam worden.

De good guys zijn goed bezig om de bad guys aan te pakken. 

Mathers noemt de Financial Action Task Force (FATF): ‘they do good 

work and they are making headway in the fi ght against money laun-

dering’. Ook de fi nanciële instellingen zijn goed bezig. Zij vervullen 

absoluut een belangrijke rol in de preventie van witwassen. Wel is 
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het volgens Mathers zo dat we moeten beseffen dat fi nanciële instel-

lingen geen handhavers zijn, primair zijn fi nanciële instellingen 

toch ‘in business for profi t’. Maar, door het ‘ken-je-klant-principe’, 

het opleiden van bankmedewerkers en compliance programma’s 

spelen fi nanciële instellingen een essentiële rol. Maar de legitieme 

zakenwereld ‘can become unwilling partners in a money laundering 

operation just by doing a cash transaction’.

Niet voorbij goed en kwaad

Crime school staat in schril contrast met het vorig jaar in dit tijd-

schrift besproken boek Terreur NV; de nieuwe economie van de ter-

reur van Loretta Napoleoni (Jv2, 2005, p. 115 e.v.). In dit boek wordt 

verwezen naar de betrokkenheid van overheden, rechtshandhavers, 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de internationale fi nanciële 

wereld bij fraude en witwassen. Een illustratief voorbeeld is het 

opkopen van de gehele Laotiaanse opiumoogst in het begin van de 

jaren vijftig door de Franse inlichtingendienst SDECE teneinde het 

verzet tegen het communisme te fi nancieren. De oorlog in Indo-

china was impopulair bij de bevolking. Om die reden diende de 

operatie geheim te blijven. De opium werd doorverkocht op de vrije 

markt, onder andere aan de Corsicaanse maffi a die het spul smok-

kelde naar de Franse markt. Van de winst kocht de SDECE wapens. 

 Dergelijke driedubbele bodems in witwasoperaties worden niet 

geraakt door Mathers. We zouden nog kunnen stellen dat de Franse 

case gedateerd is en op zichzelf staat. Dit argument snijdt echter 

geen hout. In alle recente confl icten (Vietnam, Afghanistan, Iran-

Contra schandaal, BCCI en Colombia) zijn deze dubbele bodems 

nauwkeurig gedocumenteerd (Benson, 1994; Bertram e.a., 1996; 

Castillo, 1994; Chambliss, 1996; Davids, 1997; Levi, 1991; Powis, 

1992; Walter, 1989; Webb, 1989).

Deze inzichten dringen echter niet door tot de mainstream van het 

politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en wetenschappelijk discours. 

We hebben als samenleving morele vooroordelen – al dan niet verpakt 

in schijnbaar onafhankelijk en neutraal wetenschappelijk taal-

gebruik – hard nodig. Gevaarlijk weten heet niet voor niets zo.

Voorbij goed en kwaad is witwassen ‘geen geïsoleerd netwerk, 

gecreëerd door de interactie van gewapende en criminele organisa-

ties, het is een internationaal economisch systeem dat verbonden 
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is met zowel de legale als de illegale sectoren van de traditionele 

economieën’ (Napoleoni, 2004). Witwassen vindt plaats op een 

markt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten; waar verschillende 

producten en vormen van dienstverlening worden aangeboden en 

waar prijsvorming plaatsvindt (Hoogenboom, 2001). In dit perspec-

tief is witwassen functioneel, althans voor veel partijen die elkaar 

ontmoeten op de markt van illegale fi nanciële dienstverlening. 

 Tussen het zwart-witbeeld van Mathers, dat we ook lezen in zeer 

vele offi ciële verhandelingen over witwassen, bestaan veel grijs-

schakeringen. Het argument van Nietschze is dat dit onacceptabel 

is: we hebben geloof in wet- en regelgeving, in toezicht en hand-

having, in regulering en in opsporing broodnodig.

Wat geloof je, maar kun je niet bewijzen?

Wat zegt dit over de (on)mogelijkheden van bestrijding van witwas-

sen? En, over de effectiviteit van de huidige anti-witwasstructuren? 

In de eerste plaats is het noodzakelijk te komen voorbij de versim-

peling van de witwasdiscussie door het traditionele beeld van de 

drugscrimineel bij te stellen. De Stichting Maatschappij, Veiligheid 

en Politie (SMVP) heeft reeds in het midden van de jaren negentig 

gewezen op de vertekening in de discussie over witwassen door deze 

te focussen op drugscriminelen. Een veelvoud aan crimineel geld 

– dat moet worden witgewassen – komt uit de illegale wapenhandel, 

corruptiebetalingen door regeringen en zeker ook door multina-

tionals, belastingontduiking en bijvoorbeeld de kapitaalvlucht uit 

landen in transitie.

In de tweede plaats past enige bescheidenheid in het denken en 

handelen over preventie, detectie en laat staan opsporing gezien 

het schier onbegrijpelijk volume van dagelijkse transacties. Veel 

witwaspraktijken lopen via offshore-fondsen. In 1979 stonden 

79 offshore-fondsen geregistreerd, vandaag zijn dat er ruim driedui-

zend (cijfer waarschijnlijk enkele jaren terug). In de offshore-wereld 

is sprake van toenemende transparantie wat betreft benifi cial 

ownership, maar er bestaan wereldwijd nog vele mazen. Een compli-

cerende factor is de handel in hedge funds. Het betreft hier miljarden-

transacties van fondsen waarin institutionele beleggers participeren. 

Ook hedge fund-transacties lopen vaak via offshore-constructies.

Napoleoni noemt wat cijfers over kapitaalvlucht: 40% van de 
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 gezamenlijke rijkdom van Afrika is naar het buitenland over-

gebracht, en in de jaren negentig heeft tussen 200 miljard en 

500 miljard dollar Rusland verlaten.

In opdracht van het Ministerie van Financiën is onlangs de studie 

The amounts and the effects of money laundering gepubliceerd (zie 

Unger in dit nummer). Volgens het onderzoek wordt jaarlijks in 

Nederland 18,5 miljard euro witgewassen. Het merendeel (14,7 mil-

jard) komt uit het buitenland. De Nederlandse fi nanciële infra-

structuur is functioneel voor witwassen (Unger e.a., 2006). En, is 

functioneel voor veel fi nanciële dienstverleners. Pecunia non olet.

In de derde plaats speelt het vraagstuk van het groeiende aanbod 

van dienstverleners op fi nanciële markten. Er bestaat een levens-

groot monitoringvraagstuk. Alleen al in Nederland bestaat de 

fi nancial services market uit ruim driehonderdduizend banken, 

verzekeraars, fi nanciële dienstverleners. Bovendien is het aanne-

melijk dat een steeds groter deel van de transacties die zij uitvoeren 

een internationaal karakter heeft. Dit geldt internationaal natuurlijk 

ook. Financiële markten raken mondiaal meer en meer geïnte-

greerd. Steeds meer geld fl itst over de wereld waarbij steeds meer 

fi nanciële dienstverleners zijn betrokken.

In de vierde plaats is in de mondiale fi nanciële wereld sprake van 

(toenemende) versmelting van wit, grijs en zwart geld. Het is zeer 

moeilijk om onderscheid te maken. Een klassieke casus is de BCCI, 

maar ook hoeft men maar te kijken op de diverse websites over 

fi nancial scandals. Hier zijn honderden case-studies te vinden van 

mega-fraudes en witwasoperaties op alle grote fi nanciële markten 

ter wereld. Het is voor toezichthouders en opsporingsinstanties 

bijzonder moeilijk zicht te krijgen op het onderscheid. Dit lukt wel, 

ook blijkens deze case-studies, na jarenlang onderzoek. Dan is een 

reconstructie mogelijk, maar om real time preventief en intervenië-

rend op te treden vraagt hele andere kwaliteiten.

De versmelting blijkt ook uit het volgende. Eind jaren negentig heb-

ben ontwikkelingslanden en landen in transitie van de Wereldbank, 

de Oeso en de Verenigde Staten vijftig miljard dollar voor ontwik-

kelingshulp gekregen. In dezelfde periode bedroeg de uitstroom 

van geld honderd miljard dollar, dat in het internationale fi nanciële 

systeem moeiteloos is opgenomen. Opnieuw witwassen, maar dan 

op eredivisieniveau. Mathers blijft overwegend in de cash sfeer 

zitten, maar eredivisie witwasstromen lopen via capital ventures, 

private banking, offshore en trustconstructies. Wat hier gebeurt en 



82 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 2 2006

door wie blijft grotendeels buiten het zicht. Ook door het volgende.

In de vijfde plaats bestaan er, ondanks de grote (inter)nationale aan-

dacht voor identifi catie van fi nanciële dienstverlening, nog altijd 

interessante producten voor witwassers: nummerrekeningen, de 

Angelsaksische trustfi guur, de Zwitserse, Oostenrijkse en Luxem-

burgse Treuhand. Wie de benifi cial owner is, kan nog altijd creatief 

worden verheimelijkt. Om nog maar te zwijgen van ondergronds 

bankieren en grote stromen geld die via informele kanalen over de 

wereld gaan. Daarnaast verdwijnt nogal eens naar de achtergrond 

dat legale belastingconstructies evengoed worden gebruikt voor 

witwassen. Nederland staat wereldwijd bekend om de gunstige 

belastingverdragen (zogenoemde rulings).

In de zesde plaats kan de vraag worden gesteld naar het effect van 

de grote toename van (inter)nationale wet- en regelgeving. De fi nan-

ciële schandalen in de afgelopen jaren (Enron, Worldcom, Ahold 

enzovoort) hebben als katalysator gewerkt. Evenals de war on terror. 

Er is een sterke regulerings- en criminaliseringsdrift (witwassen, 

handel met voorkennis, corporate governance, terrorismefi nancie-

ring enzovoort). Deze regeldrift kenmerkt zich door een groot aantal 

morele aannames en vooronderstellingen. Een vooronderstelling is 

dat deze wetgeving leidt tot een toenemende compliance bij onder 

toezicht gestelde fi nanciële instellingen (afschrikkende/preventieve 

werking). Een andere vooronderstelling is dat publicatie van wet- en 

regelgeving in de Staatscourant gelijk is aan doorwerking daarvan in 

de praktijk. Een derde vooronderstelling is dat bestaande of nieuwe 

toezichthouders in staat zijn om de wet- en regelgeving effi ciënt te 

handhaven. Dit alles is – zeker ook in het licht van bovenstaande 

punten – nog maar de vraag. Er is weliswaar sprake van een diepge-

worteld ‘geloof’ hierin, om Nietschze nog maar eens te citeren, maar 

is de markt zo gelovig?

Een zevende argument heeft betrekking op de veronderstelling dat 

dit alles leidt tot disproportionele toezichtaandacht voor relatief 

simpele fi nanciële transacties (cash stortingen en de zwetende 

Boris Boef aan de balie) en veel minder voor private banking, trust, 

offshore, internationale (her)verzekeringsproducten en beurs/optie-

handel en vrijwel niet voor de goederentermijnhandel.

Een achtste argument – waar ik niet te lang bij wil stilstaan – zijn 

de ‘criminaliseringsblokkades’. Zoals bekend woedt een soms bijna 

‘fundamentalistische’ richtingenstrijd binnen de criminologie over 

het begrip organisatiecriminaliteit (en witteboordencriminaliteit 
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enzovoort). Persoonlijk boeit mij deze discussie al jaren niet meer. 

Voorbij goed en kwaad ziet de criminele landkaart er oneindig meer 

gekarteld uit dan de uitgekauwde defi nitie- en methodologiestrijd 

die ‘woedt’ achter de veilige criminologiedijken in Nederland ons 

wil doen geloven.

Er bestaan criminaliseringsblokkades ten aanzien van regelschen-

dingen van fi nanciële instellingen, en in iets mindere mate van  

(hoge) functionarissen in de publieke en private sector. Ook in het 

witwasdossier. Mondjesmaat wordt gewezen op symbiotische rela-

ties (Van de Bunt, 1996) tussen wettige en onwettige wereld, maar er 

is geen war on white collar crime.

Ten slotte

De Edge Foundation (www.edge.org) stimuleert speculatief denken 

door wetenschappers over de hele wereld vragen te stellen als: wat 

vind je een gevaarlijke vraag? In 2005 was de vraag: wat geloof je, 

maar kun je niet bewijzen? In What we believe but cannot prove 

(Brockman, 2005) wordt verslag gedaan van dit fascinerende experi-

ment. Voorbij het gevestigd denken en de daarbij behorende morele 

vooroordelen blijkt een wereld van stimulerende en uitdagende 

denkbeelden en nieuwe vragen te bestaan op tal van wetenschaps-

domeinen. Het bracht mij tot het volgende.

Ik geloof dat het (inter)nationale anti-witwassysteem door de wijze 

waarop het is gestructureerd en georganiseerd bijzonder slecht is 

toegerust voor de detectie – laat staan verstoring – van het grote 

witwasuniversum. Slechts incidenteel worden de buitenste randen 

van dit universum betreden. Maar ik kan het niet bewijzen. De 

(inter)nationale politieke en maatschappelijke discussie raakt niet 

of nauwelijks aan dit ‘gevaarlijk weten’.

Ik geloof wel dat toezicht, handhaving en opsporing van witwassen 

een belangrijke maatschappelijke functie hebben in de normbeves-

tiging van het grote publiek en grote delen van de fi nanciële markt, 

die overwegend bonafi de is. De politiek-symbolische functie van de 

aanpak van witwassen is groter dan het effect daarvan op aard en 

omvang van witwassen zelf. Maar ook dit kan ik niet bewijzen.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (nr. 2, 2006) is Money laundering.

Is underground banking a real danger?
B.J.M. Slot

In the war against money laundering and the tackling of fi nancing 

terrorism, so called underground banking has a high place on the 

international political agenda. Underground banks, internationally 

labelled as ‘hawala’, are being used by migrants to send money 

to their countries of origin. Also they offer a perfect venue for 

criminals who want to launder money without being noticed by 

the authorities. Also underground banks can be used for money 

transfers within terrorist organizations. How big these international 

hawala-fl ows of money are is unknown. On what scale underground 

banking appears in the Netherlands is also unknown. A couple of 

questions can be raised. How important is the role of underground 

banking in laundering criminal money and fi nancing terrorist 

attacks? And why do migrants choose for underground banking 

instead of knocking at the door of an offi cial bank or offi ce for 

money transactions? Do underground banks pose a real danger for 

the integrity of the fi nancial system? What does the government do 

to combat underground banking?

The size and effects of money laundering
B. Unger

Money laundering has so far not been properly and transparently 

estimated. In a study for the Ministry of Finance the author tried 

to shed light into the existing estimates. According to calculations, 

money laundering amounts to 3,8 billion euro, which stays in the 

Netherlands and an additional infl ow/trough fl ow of 21 billion euro 

from crime abroad. Though the amounts of money laundering are 

sizeable, its economic effects are so far more positive than negative. 
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But money laundering is a ticking bomb. It attracts crime and 

therefore, has very dangerous long term effects. Crime undermines 

economics, the social and the political sphere. Seen from 

international comparison, the lead that the Dutch take in studying, 

discovering and regulating money laundering, seems, therefore, a 

wise strategy for maintaining the soundness of the Dutch fi nancial 

sector and the social and political climate.

Money laundering research, mirages and the human standard 
P.C. van Duyne

What is a sound research method when examining criminal 

fl ows of money? This is the central question in this article on 

money laundering. Existing empirical sources like police and 

judicial fi les, tax and real estate registers provide reliable data, 

especially if a longer period of time is considered. In addition it is 

useful to study sectors of society attractive to money launderers, 

like the real estate market, as well as neighbourhoods which are 

known to have a sizeable underground economy. The small scale 

character of this approach may have its limitations. Nevertheless 

it facilitates reaching reliable estimates of the size of money 

laundering in a specifi c sector or area and at the same time get a 

better understanding of the phenomenon of  money laundering. The 

author is very sceptical about macroeconomic approaches trying to 

estimate the size of money laundering on a national or global scale. 

He thinks this can not be done in a scholarly sound way.

About the Dutch provisions on money laundering
P.A.M. Verrest

In December 2001 new provisions on money laundering were 

introduced in the Dutch Penal Code. Enthusiasm about the new 

provisions which were thought to make prosecution in money 

laundering cases more simple, quickly turned into disappointment 

after some prosecutions ended in acquittal. The article analyses the 

Dutch money laundering provisions in the broader perspective of 

international conventions and retraces events in the fi rst 4 years of 

their existence. As the article shows, law enforcement has learned to 

work with the money laundering legislation and discovers possibilities 

rather than defi ciencies. Finally, the Dutch Supreme Court has 

confi rmed the wide scope of the provisions in two important cases.
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Why don’t we just grab the criminal money?
P.A.M. Verrest and Y. Buruma

Recent events in the Netherlands have shown once more, that 

known criminals succeed in remaining untouchable during a long 

time and enjoy great fi nancial prosperity. A failure to confi scate 

their criminal profi ts contributes in a large extent to this situation. 

The authors concentrate on some fundamental questions: what do 

we really know about money laundering in the Netherlands? Why 

don’t we succeed in confi scating criminal profi ts? What should we 

do to improve our chances to turn this situation? Solutions could 

be found in promoting real-time fi nancial investigations during 

all preliminary inquiries into serious crimes, the wider use of the 

seizure of goods, and a better targeting of administrative powers.

A new supervisory body for the property market
P. Eichholtz

Over the past decades, the supervision of the public and private 

capital markets in the Netherlands has been intensifi ed, but the 

property market still operates in the same supervisory vacuum as 

20 years ago. This puts the market at a structural integrity risk, as 

illegal capital likely fl ows to the least supervised investment market. 

To mend this, author proposes a new supervisory body for the 

property market, which would monitor all property transactions, 

comparing transaction prices systematically to property values. 

This would bring to light suspect patterns in property transaction 

behaviour, analogous to the way stock transaction patterns are 

studied by the overseers of the stock exchange. Such a new super-

vision regime would create a better balance in the supervision of 

the investment markets, making the property market less attractive 

for criminal capital. It will probably be impossible to rid the sector 

of illegal practices completely, but that should not be an argument 

to  continue the supervisory gap of the property markets relative to 

other capital markets.

87
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Internetsites

Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door 

de tijdschriftredactie en is uiteraard niet uitputtend.

www.justitie.nl/mot/Wet_MOT/Witwassen/
Site van het Ministerie van Justitie. Informatie over witwassen (wat 

is het; wat is er veranderd; welke zijn gerelateerde wetten; wie zijn 

de toezichthouders?) en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

(wat is het; wat zijn de taken; hoe is het georganiseerd; samenwer-

king binnen internationale organisaties, enzovoort). Tevens in pdf 

downloadbare MOT-jaarverslagen; praktijkvoorbeelden (banken, 

handelaren, vrijeberoepsgroepen); informatie over meldprocedures 

enzovoort.

www.egmontgroup.org
Site van de zogenoemde Egmont Groep. Deze groep, in 1995 

opgericht, is een informeel netwerk van Financial Intelligence Units 

(FIU’s) uit zo’n 100 landen over de hele wereld dat tot doel heeft de 

internationale samenwerking te bevorderen op het gebied van de 

strijd tegen het witwassen. Op de site is informatie te vinden over: 

wat is de Egmont Group precies? Documenten met betrekking tot 

de Egmont Group (waaronder best practices); een offi ciële lijst 

van Egmont-FIU’s; links naar FIU’s over de hele wereld; links naar 

internationale organisaties die zich op de een of andere manier 

bezighouden met de strijd tegen witwassen, enzovoort.

www.fi u.net
FIU.NET is een computernetwerk (Zoetermeer) dat is ontworpen 

om Financial Intelligence Units (FIU’s) met elkaar in contact te 

brengen, en hen zo de mogelijkheid te bieden op een snelle, veilige 

en kosteneffectieve manier fi nanciële intelligence op het gebied van 

witwassen uit te wisselen.

europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l24016.htm
Site van de Europese Unie. Het vrije verkeer van kapitaal en het vrij 

verrichten van fi nanciële diensten zijn fundamentele vrijheden 

die zijn opgenomen in het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap. De Europese Unie heeft deze richtlijn goedgekeurd 

om het gebruik van het fi nanciële stelsel voor het witwassen van 
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geld te voorkomen zonder afbreuk te doen aan de vrijheden uit het 

EG-Verdrag. Samenvatting van de richtlijn, referenties, gerelateerde 

besluiten, met doorklikmogelijkheden naar allerlei documenten 

aangaande witwassen.

www.minfi n.nl
Site van het ministerie van Financiën. Via de doorklikmogelijk-

heden ‘dossiers’>‘fi nanciele markten’>‘integriteit’ is info te vinden 

over witwassen. Met informatie over het belang van witwassen; 

integriteit van fi nanciële markten; strafbaarstelling van witwassen; 

toezicht en handhaving, enzovoort. Doorklikmogelijkheden naar 

links van toezichthouders (DNB, AFM, Bureau Financieel Toezicht, 

FIOD-ECD); wetgeving (Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, 

Wet Identifi catie bij Dienstverlening, Wet Toezicht Kredietwe-

zen, Wet Toezicht Effectenverkeer); voorbeelden van witwassen, 

enzovoort.

www.fatf-gafi .org
Site van de Financial Action Task Force (FATF), een organisatie die 

zich ten doel stelt (inter)nationaal beleid te ontwikkelen en promo-

ten teneinde witwassen en terrorismefi nanciering te bestrijden. 

Bevat aanbevelingen op het gebied van voornoemde terreinen, 

publicaties (jaarrapporten, FATF-standaards, trends in en technie-

ken van witwassen enzovoort), uitgebreide lijst met relevante links.

www.moneylaundering.com
Amerikaanse, tamelijk rommelige, betaalsite van de ‘world’s  leading 

authority on money laundering news, guidance and analysis’. 

Nieuws over komende congressen en seminars.

www.imolin.org/imolin/index.html
Website van het International Money Laundering Information Net-

work. Met het laatste nieuws over witwassen, congressen, artikelen 

enzovoort. Verder veel links naar: witwassen-gerelateerde literatuur 

(boeken, artikelen en andere publicaties over anti-witwassen) en 

onderzoeken en analyses van regeringen en internationale organi-

saties; links naar internationale organisaties en Financial Intel-

ligence Units op het web. Per land is te zien wat er aan wetgeving 

bestaat met betrekking tot witwasssen.



90 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 2 2006

www.afm.nl/marktpartijen
Site van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht 

op effecten- en beleggingsinstellingen, bemiddelaars en adviseurs, 

banken en kredietaanbieders, accountantsorganisaties, verze-

keraars en pensioenfondsen, beurzen en markten, uitgevende 

instellingen, beleggers. Goede en overzichtelijke site met info over: 

AFM-organisatie, relevante wetten en regels, gerechtelijke uitspra-

ken, AFM-persberichten, buitenlandse berichten, jaarverslagen, 

brochures, rapporten enzovoort.

www.anti-moneylaundering.org
Overzichtelijke site van de International Bar Association. Vooral 

voor juristen/advocaten (‘The lawyers guide to legislation and 

 compliance’). Met uitstekende lijsten met links naar organisaties 

en documenten aangaande witwassen. De site monitort de imple-

mentatie van de derde EU-witwasrichtlijn. Veel informatie over 

wat allerlei landen over de hele wereld doen aan wetgeving tegen 

witwassen.

www.nob.net
Site van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Via de 

doorklikmogelijkheden NOB en WID/MOT bereikt men een pagina 

met informatie over de Wet Identifi catie Dienstverlening en de 

Wet  Melding Ongebruikelijke Transacties. Daar is een, overigens 

tamelijk onoverzichtelijke lijst opgenomen van documenten die 

betrekking hebben op deze twee genoemde wetten.

www.news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/documentary_archive/
4569970.stm
BBC-worldservice verslaggever Michael Buchanan heeft in januari 

2006 drie radio-reportages gemaakt over witwassen en terrorisme-

fi nanciering. Deel 1 gaat over Rusland en de VS; deel 2 over Nigeria 

en deel 3 over terrorismefi nanciering. De afzonderlijke delen van 

het drieluik ‘Dirty money’ van elk dertig minuten zijn te beluisteren 

en te downloaden in mp3-formaat.
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Het WODC op internet:
www.wodc.nl

Het Wetenschappelijk Onder-

zoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) van het ministerie van 

Justitie is via internet bereik-

baar. Het WODC is een kennis-

centrum op justitieel terrein dat 

een wetenschappelijke bijdrage 

levert aan de ontwikkeling en 

de evaluatie van justitiebeleid. 

Op de WODC-site is de volgende 

informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp:

– trefwoord ABC (zoeken op 

standaard trefwoorden);

– onderwerpsgebieden.

2. Publicaties

– jaaroverzichten van alle rap-

porten (inclusief uitbesteed) 

en Justitiële verkenningen;

– uitgebreide samenvattingen 

en volledige teksten (in PDF) 

beschikbaar bij vrijwel alle 

publicaties;

– aanpak criminaliteit (elek-

tronische publicatie van 

het WODC en het Openbaar 

Ministerie over interventie- 

en preventiestrategieën 

inzake diverse criminaliteits-

problemen).

3. Onderzoek

– overzichten van lopend en 

afgesloten onderzoek (inclu-

sief uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– monitoren en prognoses;

– procedure uitbesteed onder-

zoek.

4. Cijfers en prognose

– criminaliteit en rechtshand-

having (teksten en tabellen).

5. Informatiedesk

– bibliotheek;

– bronnengids ‘Het criminali-

teitsvraagstuk’.

– congressenlijst;

– opmerkelijk op tv;

– veelgestelde vragen;

– ik heb een vraag (vraagformu-

lier informatiedesk).

6. Over het WODC (onder andere 

nieuwsberichten, organisatie-

structuur, medewerkerslijst, 

vacatures, jaarbericht, com-

missies en werkgroepen).

Voor vragen over producten en 

diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC-informa-

tiedesk (zie: rubriek ‘Informa-

tiedesk/Ik heb een vraag’ op 

www.wodc.nl).

Hans van Netburg (redacteur 

WODC-site)

tel.: 070-3 70 69 19

fax: 070-3 70 79 48

e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
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WODC-thesaurus ‘Het crimina-
liteitsvraagstuk’ (3e herziene 
uitgave, 2003)
Het WODC heeft de derde 

herziene versie van de WODC-

thesaurus beschikbaar gemaakt 

op de website van het WODC. 

Deze gestructureerde standaard 

trefwoordenlijst inzake het cri-

minaliteitsvraagstuk bestrijkt 

de volgende terreinen: crimino-

logie, criminaliteitspreventie, 

delicten/criminaliteitsvormen, 

justitiële organisatie, politie, 

slachtoffers, strafrechtspleging, 

strafstelsel, gevangeniswezen, 

reclassering en vreemdelingen. 

Als extra hulpmiddel is ook een 

nieuwe uitgave van de geografi -

sche thesaurus beschikbaar. De 

beide thesauri zijn te vinden op 

de WODC-website (www.wodc.

nl) via de knop ‘publicaties’ 

en de subknop ‘Cahiers’, kies 

vervolgens het jaar 2003. Tevens 

is de gedrukte versie in een 

beperkte oplage gratis beschik-

baar op aanvraag per e-mail: 

a.eind@minjus.nl

Themanummers Justitiële 
 verkenningen
Regelmatig worden, bij 

voorbeeld ten behoeve van 

het onderwijs, grote aantal-

len exemplaren van Justitiële 

verkenningen nabesteld. Voor 

de bepaling van de oplage is 

het wenselijk vroegtijdig op de 

hoogte te zijn van de mogelijke 

vraag. Om die reden geven wij, 

onder voorbehoud, de thema’s 

die de redactie op dit moment 

in voorbereiding heeft. Over de 

inhoud van de nummers kan 

met de redactie contact worden 

opgenomen. Ook personen die 

een bijdrage willen leveren aan 

een van de aangekondigde num-

mers wordt verzocht contact op 

te nemen met de redactie.

JV3, 2006, april: Demografi sche 

ontwikkelingen en justitie

JV4, 2006, juni: Internationale 

straftribunalen

JV5, 2006, juli: De kick

JV6, 2006, augustus: Spijbelen

Congressen
4 april 2006

Wet Bopz in beweging

4 april 2006

Actualiteiten 

overheidsaansprakelijkheid

6 april 2006

Landelijke studiedag mensen-

handel & ‘moderne slavernij’

13 april 2006

Perspectief op psychische 

ziektebeelden

11 mei

WODC-congres ‘Demografi sche 

ontwikkelingen en justitie’

14-16 juni 2006

A safe society; effective assess-

ment, prevention and treatment 

in forensic mental health

23 juni 2006

Eerste Call for papers NVK 

Marktdag 2006
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21 juli 2006

Politie en het gebruik van 

geweld

Hieronder volgen beschrijvingen 

van de congressen.

Actualiteiten overheidsaan-
sprakelijkheid
Bij schade zijn het vaak de over-

heden en toezichthouders die 

het moeten ontgelden. Burgers 

en ondernemingen lijken steeds 

vaker op zoek te gaan naar 

de ‘deep pockets’ wanneer zij 

schade lijden. Niet alleen het 

aantal claims neemt toe, ook 

is de hoogte van de gevorderde 

bedragen aan het stijgen. Het 

schadevergoedingsrecht is een 

complex en dynamisch gebied. 

Zo zijn er nieuwe ontwikke-

lingen in het leerstuk van de 

formele rechtskracht, nadeel-

compensatie en implementatie 

van het EG-recht. Strafrechte-

lijke aansprakelijkheid van de 

staat is een discussie die het 

afgelopen jaar alleen maar meer 

op gang is gekomen. Tijdens de 

studiedag worden vragen beant-

woord als: Wat zijn de jongste 

politieke ontwikkelingen? Wat 

zijn de argumenten van voor- en 

tegenstanders? Wat betekent 

strafrechtelijke aansprakelijk-

heid concreet voor de overheids-

organisatie? 

Sprekers: prof. mr. N.S.J. Koe-

man (hoogleraar Universiteit 

van Amstardam en partner 

bij Stibbe Advocaten Amster-

dam); mr. drs. C.N.J. Kortmann 

(Advocaat bij Stibbe en docent/

onderzoeker aan de Universiteit 

Utrecht); prof. mr. drs. B.P.M. 

van Ravels (Advocaat bij AKD 

Prinsen van Wijnen en Hoog-

leraar Radboud Universiteit 

Nijmegen); prof. mr. J.H. Jans 

(Hoogleraar publiekrecht aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en 

tevens hoogleraar recht van de 

Europese Unie aan de Univer-

siteit van Amsterdam); mr. dr. 

C. Waling (Advocaat en partner 

Wladimiroff & Waling).

Datum: 4 april 2006

Plaats: Musis Sacrum, Arnhem

Inlichtingen: SOB, mr. D.-J. 

Leijten (conference manager), 

tel.: 040-2974980.

Wet Bopz in beweging
Nieuwe ontwikkelingen rond 

de Wet Bijzondere opnemingen 

in psychiatrische ziekenhuizen 

(Bopz) zijn direct van belang 

voor iedereen die in de prak-

tijk met de toepassing van de 

Wet Bopz te maken heeft. De 

wetgever voegt nieuwe proce-

dures en mogelijkheden aan de 

wet toe en sommige bestaande 

procedures en criteria worden 

aangepast. Daarnaast bestaat 

het voornemen om de Wet Bopz 

te beperken tot de psychiatrie, 

en de overige twee Bopz-

 sectoren (psychogeriatrie en 
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zorg voor verstandelijk gehan-

dicapten) onder te brengen in 

een andere wettelijke regeling. 

Tijdens de studiemiddag komen 

de belangrijkste ontwikkelingen 

sinds 2005 te sprake. 

Onderwerpen: Voorwaardelijke 

en observatiemachtiging; 

zelfbinding; ontwikkelingen 

dwangbehandeling; nieuwe 

regeling klachtrecht; nieuwe 

wetgeving voor de psychogeria-

trie en de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten. 

Docenten: prof. mr. J.C.J. Dute 

(hoogleraar gezondheidsrecht, 

iBMG, Erasmus MC / Erasmus 

Universiteit Rotterdam); mw. mr. 

dr. B.J.M. Frederiks (universitair 

docent gezondheidsrecht aan het 

VUMC); mw. mr. R.P. de Roode 

(beleidsmedewerker gezond-

heidsrecht van de KNMG); mr. 

drs. T.P. Widdershoven (jurist 

Stichting PVP in Utrecht).

Datum: dinsdag 4 april, 2006, 

13.00u.-16.45u.

Plaats: Jaarbeurs Utrecht

Inlichtingen: Maaike Dijkstra 

(congrescoördinator), tel.: 070-

3789683, m.dijkstra@sdu.nl

Landelijke studiedag mensen-
handel & ‘moderne slavernij’
Sinds 1 januari 2005 zijn 

seksuele uitbuiting, uitbuiting 

in andere arbeidssituaties en 

orgaanverwijdering opgenomen 

in één wetsartikel Mensenhan-

del. Hierdoor hebben mensen in 

het veld te maken gekregen met 

een nieuwe doelgroep en nieuwe 

ketenpartners. De studiedag is 

bedoeld om iedereen die in zijn/

haar werk te maken kan krijgen 

met (slachtoffers van) mensen-

handel en uitbuiting te infor-

meren over de toepasbaarheid 

van artikel 273a. Daarbij komen 

preventie, signalering, opspo-

ring van daders en opvang van 

slachtoffers aan bod. De twee 

sprekers, beide werkzaam bij 

het Expertisecentrum Mensen-

handel / Mensensmokkel en lid 

van de Landelijke Expertgroep 

Mensenhandel, gaan tijdens 

deze interactieve studiedag in 

op vragen als: Wat is het verschil 

tussen het oude artikel 250a en 

het nieuwe artikel 273a? Wie zijn 

slachtoffers van mensenhandel 

en uitbuiting? Hoe herkent u 

slachtoffers van uitbuiting? Hoe 

kunnen we slachtoffers van 

uitbuiting helpen? Hoe beïn-

vloeden uw eigen gedachten en 

gevoelens de manier waarop u 

met slacht offers omgaat?

Datum: 6 april 2006 

Plaats: Musis Sacrum te Arnhem

Informatie en aanmelding: Irene 

van Baalen, 071-5148203, irene@

leidscongresbureau.nl, 

www.leidscongresbureau.nl

Perspectief op psychische 
ziektebeelden
Het ochtendprogramma 

bestaat uit lezingen over brede 



95Journaal

onderwerpen. In het middag-

programma kunnen deelnemers 

twee specialistische items 

kiezen naar hun voorkeur. 

Thema’s: De alerte rol van 

de jeugdbeschermer; Ziek-

tebeelden van kinderen die 

de ontwikkeling in de weg 

staan; Stoornissen bij ouders. 

Workshops:  Ernstig gedrags-

gestoorde jongeren: PIJ en OTS; 

Medicatie of niet? Gebruiksaan-

wijzing voor de groepsleiding; 

Autisme; Stemmingsstoornissen. 

Dagvoorzitter prof. dr. R.A.R. 

Bullens (Hoogleraar Forensi-

sche Kinder- en Jeugdpsycho-

logie Vrije Universiteit Amster-

dam, Directeur FORA Senior 

consultant De Waag). 

Sprekers: S. Begeer; dr. E.F.J.M 

Brand (Dienst Justitiële Inrich-

tingen Den Haag TBS Kliniek 

Flevo Future Utrecht, Research-

psycholoog); R. Breuk; N.W. Slot; 

mw. dr. C. Vreugdenhil (Kinder- 

en jeugdpsychiater, Plaats-

vervangend A opleider, GGZ 

Meerkanten, locatie  Meerzicht 

Lelystad).

Datum: donderdag 13 april 

2006, 09.30u.-17.30u.

Plaats: Congrescentrum Aristo

Inlichtingen: Ida Neves

(Congrescoördinator),

tel.: 070-3789966.

Veranderingen in bevolkings-
samenstelling, levensloop en 
criminaliteit: gevolgen voor 
justitie (WODC/NIDI-congres)
Dit congres wil de gevolgen 

van demografi sche verande-

ringen voor de bestudering 

van criminaliteit systematisch 

beschouwen en ook de daar-

aan gerelateerde uitdaging 

voor justitie schetsen. Vragen 

die onder meer aan de orde 

komen: Welke gevolgen hebben 

de veranderingen in bevolkings-

druk voor justitie? Welke nieuwe 

gelegenheden voor criminaliteit 

ontstaan er wanneer door 

de toegenomen mobiliteit 

de bevolkingssamenstelling 

van buurten verandert? Moet 

Justitie rekening gaan houden 

met meer oude ‘krasse knarren’ 

in haar inrichtingen? Of met 

meer criminele ‘krasse knar-

ren’ (m/v) in het algemeen? Wat 

betekent het wanneer crimina-

liteit van de ene generatie wordt 

overgedragen op de andere? Wat 

betekent de verkleuring van de 

bevolkingssamenstelling voor 

justitie? Het congres gaat niet 

alleen over vraagstukken die de 

criminologie en de demografi e 

betreffen. Een belangrijk deel is 

gewijd aan de vraag wat vergrij-

zing, verkleuring en het huidige 

beleid voor invloed hebben op 

het gebruik van justitievoorzie-

ningen. De bevolkingssamen-

stelling is niet voor niets één van 
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de belangrijkste componenten 

in het WODC-prognosemodel 

voor Justitie. In twee plenaire 

presentaties zullen prof. dr. 

Pearl Dykstra (NIDI en Univer-

siteit Utrecht) en prof. dr. Alex 

Piquero (University of Florida) 

hun visie geven op de relatie 

tussen demografi e, levensloop, 

criminaliteit en de justitiële 

gevolgen. In workshops worden 

lezingen verzorgd die als input 

dienen voor een uitgebreide 

discussie. Deze workshops gaan 

onder meer over ‘ontwikkelin-

gen in de Nederlandse demogra-

fi e’, ‘veranderingen in de bevol-

kingsdruk en veranderingen 

voor justitie’, ‘veranderingen in 

de bevolkingssamenstelling in 

de stedelijke leefomgeving en 

gevolgen voor de criminaliteit’, 

‘demografi e van psychopathie 

en persoonlijkheidsstoornissen: 

betekenis voor justitie’, ‘alloch-

tone jeugdigen en uitdagingen 

voor justitiële inrichtingen’ 

en ‘demografi e en seksuele 

misdrijven’. 

Datum: 11 mei 2006

Plaats: Congrescentrum De 

Reehorst te Ede

Informatie: Wilt u op de hoogte 

gehouden worden van dit 

congres en te zijnertijd een uit-

nodiging ontvangen, dan kunt u 

een e-mail sturen naar Ron van 

Kaam (r.van.kaam@minjus.nl) 

of naar de Congrescommissie 

WODC (wodc@minjus.nl) onder 

vermelding van ‘WODC congres 

2006’.

A safe society; effective 
 assessment, prevention and 
treatment in forensic mental 
health
This 6th conference by the 

IAFMHS will provide opportu-

nity for scientifi c and profes-

sional exchange among profes-

sionals active in the forensic 

mental health fi eld. Forensic 

mental health professionals 

often operate at the crossroads 

of science, practice and policy, 

and conference submissions are 

invited in all these areas. Spe-

cial attention will be given to 

proposals that attempt to bridge 

the gaps between science and 

practice, and science and policy. 

Past conferences have tended 

to focus on risk assessment and 

management in adult offender 

populations. At this conference 

an effort wil be made to include 

presentations on child and 

youth populations, with a spe-

cial emphasis on the prevention 

of antisocial behaviour.

Datum: 14-16 juni 2006 

Plaats: Congrescentrum De 

Meervaart, Amsterdam 

Informatie en aanmelding: 

www.iafmhs.org/iafmhs.asp
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NVK Marktdag 2006
Voor het jaarlijkse congres van 

de Nederlandse Vereniging voor 

Kriminologie (NVK) wordt, net 

als in de afgelopen drie jaar, 

gekozen voor een ‘marktdag’ 

waar veel ruimte is voor het 

uitwisselen van recente onder-

zoeksresultaten en discussie. 

In thematische sessies worden 

papers gepresenteerd. 

Wanneer u een gehele sessie wilt 

organiseren over een aanvul-

lend onderwerp, kunt u een 

voorstel daarvoor ook naar de 

algemeen programmacoördi-

nator sturen. Na het indienen 

van uw voorstel voor presentatie 

krijgt u van de sessiecoördinator 

zo spoedig mogelijk bericht of 

uw voorstel is geaccepteerd.

Datum: 23 juni 2006

Plaats: Leiden, Rechtenfaculteit, 

Kamerlingh Onnes gebouw

Informatie: Congresorgani-

satiebureau Keynote (e-mail: 

nvkcongres@keynote.nl) of 

André van der Laan (e-mail: 

a.m.van.der.laan@minjus.nl). 

Voor actuele informatie over 

het congres kunt u terecht op de 

website van de NVK. Inschrij-

ving en aanmelding abstracts 

NVK-congres: https://keynote.

nl/nvk/2006/start.php. Het 

programma van NVK-congres 

2006 zal later bekendgemaakt 

worden.

Politie en het gebruik van 
geweld
Het thema politie en het gebruik 

van geweld kent meerdere 

dimensies. Aan de ene kant 

is elke politieambtenaar ter 

gelegenheid van het vervul-

len van zijn opdrachten van 

bestuurlijke of gerechtelijke 

aard – mits onder naleving van 

de voorwaarden van wettigheid 

van zijn optreden, subsidiariteit 

en proportionaliteit – gerechtigd 

om geweld te gebruiken. Aan de 

andere kant zijn politieambte-

naren ook veelvuldig voorwerp 

van geweldgebruik door de 

burger. Eén en ander dient ten 

slotte gesitueerd te worden in 

een maatschappelijke context 

die gekenmerkt wordt door een 

escalerende angst voor aller-

hande terrorisme- en andere 

dreigingen. De regelgeving 

m.b.t. het gebruik van geweld 

zoals deze terug te vinden is 

in de Wet op het Politieambt, 

gaande van het gebruik van 

dwangmiddelen in het alge-

meen tot het vuurwapengebruik 

in het bijzonder, was bedoeld 

als een poging om tot grotere 

rechtszekerheid te komen voor 

zowel de burger als voor de 

politieambtenaar zelf. Vraag 

is echter of deze bepa lingen 

voldoende duidelijk zijn in hun 

concrete operationaliserings-

mogelijkheden. Vastgesteld 

wordt dat het aantal klachten 
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over geweldgebruik door en 

tegen de politie in stijgende lijn 

gaat. Op deze studiedag wordt 

een stand van zaken opgemaakt 

met betrekking tot de problema-

tiek van geweldgebruik door en 

tegen de politie, wordt één en 

ander geëvalueerd en worden 

mogelijke oplossingen aange-

reikt voor eventuele knelpunten. 

Vragen die aan bod zullen 

komen zijn onder meer: wat zijn 

de (wettelijke) beginselen die 

het geweldgebruik door de poli-

tieambtenaar (moeten) beheer-

sen, hoe worden bijvoorbeeld 

de begrippen proportionaliteit 

en subsidiariteit toegepast in de 

concrete politionele praktijk, 

op welke wijze wordt er in de 

opleiding omgesprongen met 

geweldsbeheersing, hoe omgaan 

met klachten over politioneel 

geweldgebruik, op welke wijze 

kan de politie (beter) beschermd 

worden tegen geweldgebruik 

door de burger.

Datum: 21 juli 2006 

Informatie en aanmelding: 

Nathalie.

Roegiers@Ugent.be,

www.police.be/cps/

Organisatie: Centrum voor 

Politie Studies (CPS), België.
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De WODC-rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de 

onderzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC-rapporten en 

Cahiers in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van 

het WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC-rapporten 

en –cahiers en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 ver-

schenen rapporten zijn daar ook te vinden. Oudere rapporten (vanaf 

1999) zullen met terugwerkende kracht op de website beschikbaar 

komen.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in de 

reeks Onderzoek & Beleid en de Cahiers gratis verspreid. Er is een 

vaste verzendlijst van ondermeer universitaire- en gerechtsbibli-

otheken, alsmede politieke partijen en media. Functionarissen en 

instellingen binnen het ministerie van Justitie kunnen op aanvraag 

afzonderlijke rapporten zonder kosten toegestuurd krijgen. Overige 

belangstellenden kunnen de rapporten in de reeks Onderzoek en 

Beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij Boom Distributiecentrum 

te Meppel, tel.: 0522-237555, fax: 0522-253864, e-mail: bdc@bdc.

boom.nl.

Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de O&B-rapporten 

sinds 2004 en van de in 2005 en 2006 verschenen Cahiers en 

memoranda.

Onderzoek en beleid (O&B)

Eggen, A.Th.J., W. van der Heide 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshandha-

ving 2004; ontwikkelingen en 

samenhangen

2005, O&B 237

Kogel, C.H., V.E. den Hartogh
Contraire beëindiging van de 

TBS-maatregel; aantal, aard en 

verband met recidive

2005, O&B 236

Rovers, G.B., E. de Vries Robbé
Interne criminaliteit in de logis-

tieke sector

2005, O&B 235

Gritter, E., G. Knigge en 
N.J.M. Kwakman
De WED op de helling; een onder-

zoek naar de wenselijkheid de 

Wet op de Economische Delicten 

te herzien

2005, O&B 234
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Broeksteeg, J.L.W., E.M.J. 
Hardy, S. Klosse, M.G.W.M. 
Peeters en L.F.M. Verhey
Zicht op wetgevingskwaliteit; 

onderzoek naar de adviezen van 

de Raad van State inzake wet-

gevingskwaliteit

2005, O&B 233

Erp, J.G. van, M.D. van Ewijk
Werklast bestuurlijke boete; 

determinanten van de werkbelas-

ting in de bestuursrechtspleging

2005, O&B 232

Lünnemann, K.D., 
M.Y. Bruinsma
Geweld binnen en buiten; aard, 

omvang en daders van huiselijk 

en publiek geweld in Nederland

2005, O&B 231

Wartna, B.S.J., S. el Harbachi, 
L.M. van der Knaap
Buiten behandeling; een cijfer-

matig overzicht van de strafrech-

telijke recidive van ex-terbeschik-

kinggestelden

2005, O&B 230

Wartna, B.S.J., S. el Harbachi, 
A.M. van der Laan
Jong vast; een cijfermatig 

overzicht van de strafrechtelijke 

recidive van ex-pupillen van 

justitiële jeugdinrichtingen

2005, O&B 229

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
A.A.M. Essers
Door na de gevangenis; een 

cijfermatig overzicht van de 

strafrechtelijke recidive onder 

ex-gedetineerden

2005, O&B 228

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
M. Blom
Recidive 1997; een cijfermatig 

overzicht van de strafrechtelijke 

recidive van volwassen en jeug-

dige daders

2005, O&B 227

Kogel, C.H. de, C. Verwers, 
V.E. den Hartogh
‘Blijvend delictgevaarlijk’; empi-

rische schattingen en conceptuele 

verheldering

2005, O&B 226

Jong, E. de
Alle regels tellen mee; de ontwik-

keling van het aantal wetten, 

AmvB’s en ministeriële regelingen 

in Nederland

2004, O&B 225

Moors, J.A., M.Y.W. von Bergh, 
S. Bogaerts, J.W.M.J. van 
 Poppel en A.M. van Kalmthout
Kiezen voor delen? Evaluatie van 

de eerste fase van de invoering 

van meerpersoonscelgebruik 

2004, O&B 223

Beijer, A., R.J. Bokhorst, 
M. Boone, C.H. Brants, 
J.M.W. Lindeman
De Wet bijzondere opsporings-

bevoegdheden; eindevaluatie

2004, O&B 222

Leertouwer, E.C. en 
G.L.A.M. Huijbregts
Sanctiecapaciteit 2008

2004, O&B 221

Leuw, Ed., R.V. Bijl en 
A. Daalder
Pedoseksuele delinquentie; een 

onderzoek naar prevalentie, 
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toedracht en strafrechtelijke 

interventies

2004, O&B 220

Velthoven, B.C.J. van, M.J. ter 
Voert
Geschilbeslechtingsdelta 2003; 

over verloop en afl oop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2004, O&B 219

Faber, W., A.A.A. van Nunen
Uit onverdachte bron; evaluatie 

van de keten ongebruikelijke 

transacties

2004, O&B 218

Moolenaar, D.E.G., P.P.J. Groen, 
A.G. Mein, B.S.J. Wartna en 
M. Blom
Wegenverkeerswet 1994; evalua-

tie van de wijzigingen 1998

2004, O&B 217

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar
Bekenden van Justitie; een 

verkennend onderzoek naar de 

‘veelplegers’ in de populatie van 

vervolgde daders

2004, O&B 216

Bunt, H.G. van de, C.R.A. van de 
Schoot (eds.)
Prevention of organised crime; a 

situational approach

2004, O&B 215

WODC-Cahiers

Croes, M.T. m.m.v. S.H.E. 
 Janssen en N. Dijkhoff
Niet-judiciële activiteiten van de 

Rechtspraak

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-20

Hartogh, V.E den, C.H. de Kogel 
en S. Bogaerts
Psychische en lichamelijke 

pathologie bij een steekproef van 

‘blijvend delictgevaarlijke’ foren-

sisch psychiatrische patiënten

Den Haag, WODC, 2005

Cahiers-19

Blom, M., A.M. van der Laan en 
G.L.A.M. Huijbregts
Monitor Jeugd terecht 2005

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-17

Bijl, R.V., A. Zorlu, A.S. van Rijn, 
R.P.W. Jennissen en M. Blom
Integratiekaart 2005; de maat-

schappelijke integratie van 

migranten in de tijd gevolgd: 

trend- en cohortanalyses

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-16

Laclé, Z.D., B. Krop en 
N.J.H. Huls
Balansverschuiving? Notarissen 

over ontwikkelingen in de nota-

riële beroepsethiek na vijf jaar 

Wet op het notarisambt 1999

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-15
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Moolenaar, D., G. Huijbregts en 
H. van de Velden
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens 2010 – Toelichting op de 

beleidsneutrale ramingen

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-14

Leertouwer, E.C., 
F.P. van Tulder, B.J. Diephuis, 
M. Folkeringa, R.J.J. Eshuis
m.m.v. M. van Gammeren, 
A. van Son, Y. Visser, N. Dijkhoff
Prognosemodellen justitiële 

ketens; civiel en bestuur – model-

versie 1.0

Den Haag, WODC, 2005,

Cahier-13

Neve, R.J.M., 
M.M.J. van Ooyen-Houben, 
J. Snippe, B. Bieleman, 
A. Kruize en R.V. Bijl
Samenspannen tegen XTC; 

tussentijdse evaluatie van de 

XTC-nota

Den Haag, WODC, 2005,

Cahier-12

Verwers, C., S. Bogaerts
Strafrechtelijke aanpak van 

jongvolwassenen (18-24 jaar); 

een verkenning

Den Haag, WODC, 2005,

Cahier-11

Baas, N.J.
Wegen naar het rechte pad; 

strafrechtelijke interventies voor 

delinquente jongeren, inclusief 

verplichte nazorg, en naar het 

effect van interventies die zich 

voor een strafrechtelijk kader 

zouden kunnen lenen, alsmede 

naar interventiecondities die dat 

effect beïnvloeden

Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-10

Recidivemeting onder jeugd-

reclasseringscliënten

Laan, A.M. van der, L.M. van 
der Knaap, B.S.J. Wartna
Den Haag, WODC, 2005,

Cahiers-9

Laan, A.M. van der, L.M. van 
der Knaap, B.S.J. Wartna 
Recidivemeting onder de deel-

nemers aan de Sociale Vaardig-

heidstraining voor groepen van 

het Leger des Heils

Den Haag, WODC, 2005, 

Cahier-8

Knaap, L.M. van der, A.M. van 
der Laan, B.S.J. Wartna
Recidivemeting onder deel nemers 

van nieuw Positief Initiatief

Den Haag, WODC, 2005, 

Cahier-7

Knaap, L.M. van der, 
A.M. van der Laan en
B.J.S. Wartna
Recidivemeting onder deelne-

mers Binnenste Buiten

Den Haag, WODC, 2005,

Cahier-6

Klein Haarhuis, C.M., 
M.M.J. van Ooyen-Houben, 
E.R. Kleemans en F.L. Leeuw 
Kennis voor beleid; een synthese 

van 58 (evaluatie)onderzoeken 

op het gebied van rechtshand-

having

Den Haag, WODC, 2005,

Cahier-5
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Klein Haarhuis, C.M.
Naar een conceptueel kader voor 

de spreiding van rechtspraak; 

een verkenning aan de hand van 

inzichten uit onderwijs en zorg

Den Haag, WODC, 2005, 

Cahier-4

Mascini, P., M. Verhoeven
Literatuurstudie naar de facilite-

ring van de gewelddadige jihad

Den Haag, WODC, 2005, 

Cahier-3

Blom, M. (red.), J. Oudhof 
(red.), R.V. Bijl (red.) en 
B.F.M. Bakker (red.)
Verdacht van criminaliteit; 

allochtonen en autochtonen 

nader bekeken

Den Haag, WODC, CBS, 2005, 

Cahiers-2

Memoranda

Moolenaar, D.
Expenditure on crime in the 

 Netherlands

Den Haag, WODC, Memoran-

dum 2006-1


