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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.
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