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Inleiding
Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer

(2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit feno-

meen nog relatief nieuw. Antiwitwasbepalingen waren pas enige jaren

eerder (in 2001) in het Wetboek van Strafrecht (Sr) opgenomen. Tege-

lijkertijd was er in de media en de politiek groeiende aandacht voor

het onderwerp. Kranten berichtten over criminele investeringen in

prostitutie, horeca en vastgoed. In de Tweede Kamer werd gewaar-

schuwd dat criminelen in de legale economie een positie konden

opbouwen, invloed op bestuur zouden kunnen uitoefenen en

zodoende later misschien lastiger strafrechtelijk te vervolgen waren.

Sindsdien is er op witwasgebied in Nederland veel gebeurd. Zo is er

veel jurisprudentie ontwikkeld, ook over het ‘afpakken’ van criminele

inkomsten en vermogens. Bovendien is de wetgeving aangepast.

Recent nog, per 1 januari 2015, zijn nieuwe bepalingen in werking

getreden die niet alleen meer mogelijkheden bieden voor opsporing

en vervolging, maar ook voor de preventie van financieel-economi-

sche criminaliteit. Daarnaast gelden nu ook strengere straffen voor

witwassen. En ondanks bezuinigingen op de strafrechtsketen is meer

geld vrijgemaakt voor de aanpak van witwassen. Binnen de politie, de

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) alsmede het Open-

baar Ministerie (OM) is van alles in gang gezet, opdat structureel meer

witwaszaken worden opgepakt. De aanpak van witwassen en het

‘afpakken’ van misdaadgeld zijn dan ook prioriteit bij de bestrijding

van georganiseerde criminaliteit.

Het antiwitwasbeleid is inmiddels aan kritische beschouwingen

onderworpen, zowel nationaal als internationaal. Zo meldt een eva-

luatie uit 2011 van de Financial Action Task Force (FATF), een wereld-

wijde intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de

bestrijding van witwassen, dat de Nederlandse aanpak op zich vol-

doende scoort, maar dat het nog beter zou kunnen. De Algemene

Rekenkamer heeft twee rapporten over de bestrijding van witwassen

doen uitkomen, een in 2008 en een update in 2013. In het meeste

recente rapport concludeert dit Hoog College van Staat dat de verant-

woordelijke ministers ‘geen inzicht (hebben) in de voornaamste wit-

wasrisico’s voor Nederland en ook niet in de resultaten van de witwas-

bestrijding’ (Algemene Rekenkamer 2013, p. 3). Het rapport leidde tot

maar liefst 126 Kamervragen. Voorts is in de afgelopen negen jaar het
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inzicht in het fenomeen witwassen op zich gegroeid, onder meer

dankzij empirische criminologische studies. Enkele voorbeelden daar-

van zijn in dit nummer te vinden.

Deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten vormen de basis voor dit

themanummer. Het is onmogelijk om alle aspecten van witwassen in

één uitgave te behandelen. Wel is gekozen voor een opzet waarbij de

breedte van het thema zo veel mogelijk tot haar recht komt door zowel

een macro- als een micro-invalshoek te hanteren. Naast juridische

aspecten komt ook de bestrijding van witwassen aan bod, evenals de

kenmerken en werkwijzen van witwassers.

Hoewel de term ‘witwassen’ tot de verbeelding spreekt, zal lang niet

voor iedereen duidelijk zijn wat er nu precies onder wordt verstaan.

Om die reden begint dit themanummer met een artikel geschreven

door Edwin Kruisbergen en Melvin Soudijn, waarin kort wordt uitge-

legd wat witwassen inhoudt. De auteurs staan stil bij de juridische en

criminologische definitie van witwassen en bespreken op basis van

concrete opsporingsonderzoeken verschillende oude en nieuwe vor-

men van witwassen.

Zoals hierboven vermeld, heeft de jurisprudentie rondom witwassen

zich in het afgelopen decennium flink ontwikkeld. Joris Rozemeijer

richt zich in zijn bijdrage vooral op strafrechtelijke onderzoeken naar

witwassen zonder zogenoemd gronddelict, dat wil zeggen onderzoe-

ken waarin het witwassen zelf centraal staat en dus niet een ‘afgeleide’

vormt van bijvoorbeeld drugshandel of andere criminele activiteiten.

De introductie van het witwasartikel in het Sr betekende in potentie

een nieuw wapen tegen de georganiseerde criminaliteit, en dat geldt

des te meer voor het strafrechtelijk onderzoek naar witwassen zonder

gronddelict. Rozemeijer gaat uitvoerig in op jurisprudentie over dit

specifieke thema, met speciale aandacht voor een uitspraak van het

Amsterdamse Hof, die kan dienen als leidraad voor opsporingsonder-

zoek.

Brugt Kazemier en Marieke Rensman benaderen het onderwerp van-

uit een macro-economische invalshoek. Zij geven een schatting van de

omvang van de illegale economie. Het rekenwerk van de CBS-

onderzoekers resulteert in een schatting van de economische omvang

van verschillende criminele activiteiten. De betekenis van die resulta-

ten reikt echter verder. Aangezien op Europees niveau is besloten dat

illegale activiteiten moeten worden opgenomen in het nationaal inko-

men, is de geschatte omvang van de illegale economie direct van
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invloed op de hoogte van de afdracht die een lidstaat moet betalen aan

de Europese Unie.

Jan van Koningsveld neemt vervolgens het fenomeen van offshore

(buitenlandse) vennootschappen onder de loep. Deze blijken vooral

een rol te spelen in grotere witwaszaken. Het gaat dan om relatief

ingewikkelde financiële constructies die zich volledig in de boven-

wereld afspelen: het oprichten en gebruik maken van offshore ven-

nootschappen is in beginsel legitiem. Daarbij besteedt hij aandacht

aan de vraag wat precies onder een offshore vennootschap moet wor-

den verstaan. Aan de hand van enkele casussen (zoals Bruinsma en

Endstra/Holleeder/Paarlberg) legt hij uit hoe offshore vennootschap-

pen ingezet worden voor witwasdoeleinden. De auteur laat de rol van

offshore vennootschappen zien in de witwaspraktijk en geeft beleids-

aanbevelingen voor een effectievere bestrijding van witwassen via

deze zakelijke constructies.

Melvin Soudijn en Eline de Groen behandelen eveneens een specifieke

variant van witwassen, namelijk witwassen door gebruikmaking van

‘hawala’, ofwel ondergronds bankieren. In tegenstelling tot offshore

vennootschappen gaat het hier juist om illegale activiteiten, omdat de

financiële dienstverlening door hawaladars verboden is. Er gaan wel

stemmen op om hawaladars tot het legale financiële systeem toe te

laten, maar in hoeverre zijn hawaladars van onbesproken gedrag? Om

deze vraag te beantwoorden onderzochten de auteurs het justitiële

verleden van personen die betrokken zijn bij hawala.

Ook Edwin Kruisbergen, Edward Kleemans en Ruud Kouwenberg

zoomen in op het microniveau. Zij doen verslag van een empirisch

onderzoek naar de vraag wat daders nu eigenlijk doen met hun geld.

De auteurs trachten zo te toetsen of er waarheid schuilt in de veelge-

hoorde stelling dat crimineel geld een bedreiging is voor de integriteit

van het financieel-economische stelsel en wellicht zelfs voor de

machtsverhoudingen binnen de samenleving als geheel. Zij richten

zich op de investeringen die daders doen in de legale economie en

beantwoorden twee empirische vragen: waarin investeren daders

(bijv. in bedrijven, onroerend goed of in aandelenportefeuilles) en

waar investeren ze (welke landen). Ook gaan ze op basis van hun

onderzoeksuitkomsten in op de houdbaarheid van verschillende theo-

retische benaderingen en assumpties die in de literatuur over witwas-

sen en georganiseerde criminaliteit te vinden zijn.
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Vervolgens verleggen we de aandacht naar het ontnemingsbeleid,

ofwel het ‘plukken’ van criminelen, in een bijdrage van Petrus van

Duyne (een van de grondleggers van het Nederlandse empirische

onderzoek naar criminele verdiensten), François Kristen en Wouter de

Zanger. In het antiwitwasbeleid wordt een steeds grotere nadruk

gelegd op dit aspect, waarbij ambities zijn vertaald in concrete finan-

ciële ‘targets’. De auteurs gaan na wat er tot nu toe in de praktijk

terecht is gekomen van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen

voordeel, oftewel het ‘afpakken’ van misdaadgeld. Zij zien in hun

gedetailleerde analyses aanleiding om de hoge verwachtingen die

beleidsmakers op dit terrein koesteren, te temperen. Ook stellen ze het

beeld van de ‘criminele grootverdiener’ bij. Verder zijn de auteurs kri-

tisch over het gebruik van pressiemiddelen om veroordeelden te dwin-

gen hun ontnemingsvordering te voldoen, vooral waar het de zoge-

noemde lijfsdwang betreft.

Dit themanummer sluit af met een internationale macro-economi-

sche analyse van het beleid tegen witwassen. Joras Ferwerda en

Brigitte Unger presenteren de resultaten van een onderzoek naar de

effectiviteit van het antiwitwasbeleid in 27 EU-landen. Op grond van

de door hen gehanteerde indicatoren voor effectiviteit komt Neder-

land relatief goed uit de analyses. Verder verdelen de auteurs de

verschillende landen over vier clusters, afhankelijk van het type wit-

wasdreiging dat in een land het meest duidelijk aanwezig is. Voor

Nederland ligt de belangrijkste dreiging in het feit dat het als kleine

economie te maken heeft met in verhouding grote geldstromen die het

land in en uit gaan.

E.W. Kruisbergen

M.R.J. Soudijn *
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