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Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst een achtergrond van de Monitor gegeven. 
Vervolgens komt de centrale onderzoeksvraag aan de orde. Daarbij zijn enkele 
deel vragen te onderscheiden. Tot slot volgt een toelichting op het onderzoeks-
materiaal.

Onderzoeksopzet 

De Dienst Nationale Recherche (DNR) publiceert eens per vier jaar criminaliteits-
beeldanalyses (CBA’s) op zijn aandachtsgebieden. In deze CBA’s wordt op basis 
van informatie van opsporingsinstanties en recente literatuur een landelijk beeld 
geschetst van de zware criminaliteit op diverse aandachtsgebieden. De CBA’s 
hebben een tweeledig doel. Enerzijds dienen zij als basis voor de strategie-
vorming op de afzonderlijke aandachtsgebieden door het Landelijk Parket en 
de DNR. Anderzijds zijn het deelrapporten bij het Nationaal Dreigingsbeeld 
(NDB), op grond waarvan het College van procureurs generaal bepaalt welke 
aandachtsgebieden moeten worden geprioriteerd. De vorige CBA witwassen 
verscheen als onderdeel van het nationaal Dreigingsbeeld in 2008, de volgende 
zal als zelfstandige CBA in 2012 worden opgeleverd.

Om in te kunnen spelen op eventuele tussentijdse ontwikkelingen op de 
aandachtsgebieden verschijnt nu, halverwege de beleidscyclus, een CBA-
monitor. Deze geeft, anders dan de volwaardige CBA, geen totaalbeeld van de 
zware criminaliteit in relatie tot witwassen. In plaats daarvan wordt op basis 
van afgesloten DNR-onderzoeken in 2007 en 2008  gekeken in hoeverre het 
bestaande criminaliteitsbeeld, en daarmee de aanpak door de DNR, moet  
worden bijgesteld. 

Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende doelstelling voor de CBA-monitor 
2009:
Het aan het bevoegd gezag geven van strategisch inzicht in het opsporen en 
tegenhouden van criminaliteit op het aandachtsgebied ‘witwassen’ door middel 
van analyse van de werkwijzen en samenstelling van de criminele samen
werkingsverbanden waarop zicht werd verkregen in de opsporingsonderzoeken 
en fenomeenstudies die de DNR in 2007 en 2008 verrichtte. 
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De centrale vraag die uit bovenstaande doelstelling voortvloeit, luidt: 
hoe kan de aanpak van de criminaliteit ‘witwassen’ die volgt uit de strategie (en 
het programma) op het desbetreffende aandachtsgebied worden bijgesteld, in 
het licht van de ervaringen die de DNR opdeed in opsporingsonderzoeken in de 
jaren 2007 en 2008?

Om te komen tot een antwoord op deze vraag, worden de volgende vier deel-
vragen onderscheiden.

Onderzoeksvraag 1. Strategie en resultaat
In hoeverre sloten de opsporingsonderzoeken van de DNR in de jaren 2007 en 
2008 aan op de strategie, gelet op de behaalde resultaten?

Onderzoeksvraag 2. Crimineel bedrijfsproces
In hoeverre is het criminele bedrijfsproces veranderd ten opzichte van de situatie 
zoals die is beschreven in de CBA 2007?

Onderzoeksvraag 3 Samenwerkingsverbanden en personen
In hoeverre zijn andere personen en samenwerkingsverbanden actief op het aan-
dachtsgebied dan beschreven in de CBA 2007? Staan de onderzochte criminele 
samenwerkingsverbanden op zichzelf of werken zij samen?

Onderzoeksvraag 4 Aanpak
Welke aanknopingspunten levert het voorgaande op voor de keuze voor een 
strafrechtelijke aanpak, recherchestrategieën, bestuurlijke interventies en part-
ners op het aandachtsgebied?1

Bronnen en onderzoeksmethode

Door de projectleiding van Team Strategisch Onderzoek is bepaald dat voor 
alle Monitors met drie soorten bronnen moet worden gewerkt. Het gaat om 
strategische documenten, de vorige CBA’s en de opsporingsonderzoeken van de 
DNR die in de periode 2007-2008 zijn afgesloten. Hieronder worden deze drie 
bronnen kort toegelicht.

Leidend is het (vertrouwelijke) strategiedocument dat het Landelijk Parket geza-
menlijk met de DNR eens in de vier jaar opstelt. Hierin wordt de richting bepaald 
van de bestrijdingsstrategieën op de aandachtsgebieden van de DNR. Relevant 

1 De aanbevelingen worden aan de opdrachtgever apart verstrekt.
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voor deze CBA Monitor is het LP-DNR strategiedocument dat betrekking heeft 
op de periode 2008-2012 (LP & KLPD 2008) en het DNR strategiedocument over 
de periode 2005-2007 (KLPD 2005). 

Verder zijn binnen de DNR interne jaarplannen opgesteld waarin per aandachts-
gebied specifieke doelstellingen worden benoemd. Deze jaarplannen verschillen 
met het LP-DNR strategiedocument in zoverre dat er op een kortere termijn 
wordt geopereerd (slechts één jaar vooruit in plaats van drie of vier jaar) en er 
specifiek meetbare doelstellingen per aandachtsgebied worden benoemd.  
Deze doelstellingen zijn zowel kwalitatief van aard (bijvoorbeeld het vaststellen 
van de soort onderzoeken) als kwantitatief (het vaststellen van aantallen en 
percentages).

Als laatste vorm van strategische documenten kunnen de convenanten en plan-
nen van aanpak voor kleinere strategische projecten of bepaalde fenomenen 
worden genoemd. Voor zover deze relevant zijn voor het aandachtsgebied 
witwassen, zijn deze meegenomen. 

Naast de strategische documenten zijn de tweede bron voor de Monitors de 
vorige CBA’s van de DNR. Deze dienen daarmee als ijkpunt om te kunnen 
bepalen of er in de periode 2007 en 2008 veranderingen in criminele methodes 
of samenwerkingsverbanden zijn opgetreden. Door capaciteitsproblemen is er 
echter in tegenstelling tot de andere aandachtsgebieden van de DNR in 2008 
geen aparte CBA Witwassen verschenen. Wel hebben onderzoekers van de DNR 
destijds een bijdrage geleverd aan het NDB deelrapport witwassen van de toen-
malige DNRI. Er zal daarom in deze monitor naar het NDB deelrapport worden 
teruggegrepen in plaats van een CBA.2

Het feitelijke onderzoeksmateriaal (de derde bron) wordt gevormd door de 
opsporingsonderzoeken van de DNR. Het is belangrijk om er nogmaals op te 
wijzen dat door de projectleiding is gekozen om alleen die opsporingsonder-
zoeken te analyseren, die in de periode 2007 en 2008 zijn afgesloten. Dat heeft 
verschillende consequenties. Zo is het mogelijk dat er opsporingsonderzoeken 
tussen zitten die een zeer lange doorlooptijd hebben gekend. Oftewel, een 
onderzoek dat in 2005 is gestart, is misschien pas in 2008 afgesloten. Zo’n 

2 Een kanttekening is dat het NDB zich specifiek beperkt heeft tot crimineel investeren in onroe-
rend goed en het gebruik van financiële dienstverleners. De toenmalige begeleidingscommissie 
vond het onderwerp zonder deze beperking anders te breed worden gezien de tijd die hiervoor 
stond (een jaar). Dat betekent dat eventuele witwas constructies die in de huidige CBA Monitor 
worden aangehaald, maar destijds nog niet in het NDB werden behandeld, dus geen nieuwe 
trends hoeven te betekenen.
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onderzoek komt dan toch in de analyse voor deze monitor terecht. Het kan ook 
voorkomen dat een onderzoek dat in 2008 is gestart, pas in 2009 of later wordt 
afgesloten. Zo’n onderzoek komt dan niet in de analyse terecht. Voor deze 
strikte afbakening zijn verschillende redenen. De belangrijkste afweging is wel 
om geen lopende opsporingsonderzoeken mee te wegen omdat de kans bestaat 
dat gevoelig materiaal voortijdig in het publieke domein terecht komt. Zoiets zou 
een eventuele rechtszaak kunnen schaden. 

Ten slotte, deze Monitor Witwassen heeft louter en alleen de DNR als 
onderwerp. Dat betekent dat, voor zover er geen raakvlakken met strategie-
documenten of opsporingsonderzoeken van de DNR waren, er bewust niet 
gebruik is gemaakt van bijvoorbeeld opsporingsonderzoeken van het Bureau 
Financieel Economische Recherche (BFER) te Amsterdam, de regionale politie of 
de Koninklijke Marechaussee (KMar), data waar de Financial Intelligence Unit 
Nederland (FIU) over beschikt, gegevens van het Herkenningsdienstsysteem 
(HKS) met betrekking tot witwasdelicten, de csv-monitor van IPOL, gegevens 
van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische controledienst 
(FIOD-ECD), rapporten van de Financial Action Task Force (FATF), Financieel 
Expertise Centrum (FEC), Autoriteit Financiele Markten (AFM), de Nederlandse 
Bank (DNB) of Bureau Financieel Toezicht (BFT), informatie van de Bevordering 
Integriteits beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) of het Vastgoed 
Intelligence Centrum (VIC). Doordat alle CBA Monitors in relatief korte tijd 
moesten worden geschreven, heeft de projectleiding ook besloten om deze keer 
geen literatuuronderzoek mee te nemen.
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Strategie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de opsporingsonder-
zoeken van de DNR met betrekking tot witwassen, afgezet tegen de strategie 
die hieraan ten grondslag ligt. Om echter duidelijk te maken wat nu precies 
onder witwassen wordt verstaan, wordt dit begrip eerst nader gedefinieerd. 
Verder kan gewezen worden op een verschil tussen het ontnemen van crimineel 
geld en het doen van een witwasonderzoek.

Definitie

Over het begrip witwassen ontstaat al snel spraakverwarring. Wat moet hier 
eigenlijk precies onder worden verstaan? Is het een aparte activiteit of een 
onderdeel van crimineel handelen? 

Een goede leidraad is het verschil tussen een academische en een opsporings-
gerichte benadering. Vanuit de academische benadering wordt doorgaans over 
het proces van witwassen geschreven. Dit proces wordt daarbij in enkele kleinere 
stappen opgedeeld. Het witwasproces wordt doorgaans opgedeeld in de fases 
plaatsen, verhullen en integratie.3 Maar eigenlijk gaat er nog een fase aan 
vooraf, de verkrijgingsfase.

1.  Verkrijgen. Als uitgangspunt geldt dat iemand door criminele activiteit(en) 
financiële winst heeft verkregen. Om uiteindelijk deze winst op onverdachte 
wijze te kunnen uitgeven, moet het in de resterende fasen een legale her-
komst worden gegeven.

2.  In de plaatsingsfase (placement) wordt het misdaadgeld in het financiële 
systeem gebracht. Het plaatsen van criminele opbrengsten gebeurt onder 
meer door middel van girale transacties en moneytransfers.

3.  In de verhullingsfase (ook wel versluieren of layering genoemd) wordt de 
herkomst van crimineel geld verborgen zodat het een legaal aanzien krijgt 
en in de bovenwereld kan worden geïnvesteerd. Bij het verhullen wordt 
gebruik gemaakt van onder andere dekmantelbedrijven, financiële construc-
ties, valse facturen en zogeheten loanback constructies. 

4.  De integratiefase (bestemmingsfase) heeft vervolgens betrekking op het 
besteden of investeren van criminele opbrengsten in de legale wereld.  

3 Er zijn diverse variaties in omloop. Zie ook Jan van Koningsveld (2009).
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Te denken valt aan dure consumptiegoederen, maar ook kunnen er inves-
teringen worden gedaan in bijvoorbeeld onroerend goed, het oprichten of 
overnemen van bedrijven en het aankopen van aandelen, effecten, obliga-
ties of opties.

Deze academische, procesmatige benadering werkt verhelderend voor het 
conceptuele begrip. Het toont stapsgewijs aan dat witwassen uit meerdere 
elementen bestaat, een continue keten van handelingen kan betreffen en naar 
een einddoel streeft. 

Het nadeel van deze benadering is echter dat witwassen altijd als een totaal 
proces wordt gezien. De eerste stappen lijken dan slechts in dienst van fase vier 
te staan. Voor de opsporing en bestrijding van witwassen is dit minder relevant. 
De juridische interpretatie van witwassen kent namelijk evenveel gewicht aan 
bijvoorbeeld de plaatsingsfase als aan de bestemmingsfase toe. Volgens het 
Wetboek van Strafrecht (420bis t/m 420quater) maakt iemand zich schuldig aan 
witwassen als deze: 
“van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreem
ding 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 dat 
het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf” of “een 
voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp 
gebruikt maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – 
afkomstig is uit enig misdrijf.”

In deze omschrijving van witwassen doen de fases er dus eigenlijk niet toe. 
Tegelijkertijd bestrijkt de juridische definitie een enorm domein. Witwassen 
kan hier zowel betrekking hebben op iemand die opbrengsten verkrijgt uit de 
verdovende middelen handel, zwart geld naar Dubai brengt, via een valse leen-
overeenkomst een woonhuis koopt of zelfs iemand die een gestolen kluis in zijn 
achtertuin begraaft. 

In de drie bronnen die deze CBA Monitor ter beschikking staan, valt zowel een 
procesmatige als een juridische invalshoek te onderscheiden. Met name in de 
strategische documenten wordt het procesmatige als referentiekader gehan-
teerd, terwijl in de opsporingsonderzoeken natuurlijk de juridische benadering 
leidend is. Dat is een logisch gevolg van de specifieke toepasbaarheid van de 
definities. Omdat de fasen inzicht bieden in het proces van witwassen, worden 
deze iedere keer gebruikt voor het maken van strategische keuzes bij de aanpak 
van het aandachtsgebied witwassen. De juridische benadering is bedoeld voor 
de praktische uitvoerbaarheid. In deze CBA Monitor wordt witwassen dan ook 
op beide manieren behandeld.
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Visie en strategie

Met betrekking tot de aanpak van witwassen zijn de jaren 2007-2008 voor de 
DNR een overgangsperiode. Door de jaren heen is de basis gedachte echter 
dezelfde gebleven. Om een voorbeeld uit 2005 aan te halen:
“Uiteindelijk draait het bij criminele samenwerkingsverbanden om het behalen 
van winst. De criminele activiteiten worden gepleegd vanwege het financiële 
gewin.” (KLPDDNR 2005).

Hiermee wordt bedoeld dat de soort criminaliteit die bij de DNR wordt onder-
zocht, primair wordt ingegeven door financieel gewin.4 Hier komt direct de 
juridische definitie om de hoek kijken. Aangezien dit gewin uit enig crimineel 
misdrijf is verkregen, kan de DNR op basis van het artikel 420bis WvSr. straf-
rechtelijk optreden. Ook vanuit het College van procureurs-generaal wordt 
benadrukt dat er met name bij georganiseerde vormen van criminaliteit juridisch 
onderzoek naar geldstromen moet worden verricht. Zou dit niet gebeuren, 
dan kan verminderde aandacht voor witwassen leiden tot “een gevaar voor de 
integriteit van de samenleving en daarmee tot aantasting van de pijlers van de 
rechtsstaat” (Staatscourant 2008, p. 15).

Voor de daadwerkelijke aanpak van witwassen, zoals deze uit de strategische 
documenten naar voren komt, wordt echter weer de conceptuele witwasbril 
opgezet. Daarin worden met name de verhullingsfase en integratiefase belicht. 
Al sinds 2005 worden de vastgoedsector, het verplaatsen van crimineel vermo-
gen, bijzondere witwasconstructies en financiële facilitators als speciale thema’s 
benoemd (KLPD-DNR 2005, KLPD-DNR 2005b, KLPD-DNR 2006, Stuurgroep 
Koers 2007). Met het LP-DNR strategiedocument uit 2008 is hierin een verdere 
precisering aangebracht (2008, p.70-72)

 Bovenaan staat nu het opsporen, aanhouden en vervolgen van belangrijke 
financiële facilitators. Hiermee worden de personen bedoeld die voor andere 
criminelen witwasconstructies bedenken en opzetten of op andere manieren 
financiële diensten verlenen. Op basis van actuele opsporingsinformatie dient te 
worden bijgehouden “wie op dat moment de belangrijkste spelers zijn op het 
gebied van het witwassen van criminele gelden uit de georganiseerde misdaad” 
(LP 2009, p.6).

4 De DNR verricht veel opsporingsonderzoeken naar georganiseerde illegale handelsmisdaden. 
Maar ook in de aandachtsgebieden terreur, oorlogsmisdrijven en high tech crime kunnen finan-
ciële componenten zijn te ontdekken. Zie voor verder informatie de andere DNR monitoren.
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Als tweede onderwerp van aandacht zijn opsporingsonderzoeken naar bepaalde 
‘witwasthema’s’ benoemd. Dit staat te boek als de thematische aanpak. Daarbij 
moet gedacht worden aan criminele investeringen in de vastgoedsector, het 
verplaatsen van (contant) geld en bijzondere witwasconstructies. 

Als derde onderwerp dient crimineel geld binnen opsporingsonderzoeken in 
beslag te worden genomen. Zowel in de jaren 2006 en 2007, is bepaald dat in 
80% van de DNR opsporingsonderzoeken er ontnomen moet worden (KLPD-
DNR 2005, p. 55;  KLPD-DNR 2006, p. 43). Door het ontbreken van een jaarplan 
voor 2008 kon niet bepaald worden of hetzelfde percentage in 2008 bleef 
gehandhaafd.

Omdat witwassen vaak overlap met andere opsporingsdiensten vertoont, zijn er 
ook diverse afspraken tussen de DNR en de partners gemaakt. Zo worden er in 
2006 en 2007 aan de verschillende units van de DNR passende ‘partnerlanden’ 
toegevoegd. De idee hierachter is dat het aandachtsgebied van de betreffende 
unit een logische verbinding heeft met bepaalde landen. Aangezien uit opspo-
ringsonderzoeken naar voren kwam dat veel criminelen hun opbrengsten uit de 
Nederlandse verdovende middelenhandel in de Nederlandse Antillen & Aruba 
proberen wit te wassen, werd tussen de DNR en de Nederlandse Antillen & 
Aruba in 2006 het Project Finance opgezet. Daarin werd overeengekomen om 
gezamenlijk witwasconstructies te bestrijden. Daarnaast moest in het project 
inzicht worden verschaft in de aard en omvang van de financiële dienstverlening 
die door personen of instanties op de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ver-
richt op het terrein van het witwassen van crimineel geld. De DNR zegde toe om 
in specifieke opsporingsonderzoeken operationele ondersteuning te verlenen. 
Dat hield in het uitwisselen van informatie, het gezamenlijk ‘opwerken’ van 
zaken en het leveren van financiële expertise. Eind 2007 is de samenwerking 
echter gestopt omdat het project ten einde liep. 

Een ander project (dat nog steeds loopt), is het programma Geld op Weg. Dit 
project is in 2006 door medewerkers van de DNR, FIU en IPOL opgezet om de 
‘blauwe’ diensten bewust te maken dat zij witwas incidenten kunnen tegen-
komen en hoe zij dit moeten aanpakken.

De DNR heeft verder met de toenmalige DNRI (het huidige IPOL) op het gebied 
van terrorismefinanciering samengewerkt in het project FinTer. Hierbij werden de 
financiële gegevens van terreurverdachten tegen het licht gehouden met als doel 
om hun eventuele gemeenschappelijke kenmerken te kunnen herkennen.
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Inrichting

Hoewel de strategie in feite al jaren vaststaat, is gedurende de onderzoeks-
periode de wijze van aanpak ingrijpend veranderd. Zo kan in 2007 de bestrijding 
van witwassen nog de oude koers worden genoemd. Dat hield in dat de Unit 
Midden Nederland in Driebergen als aandachtsgebied witwassen was toebe-
deeld. Deze unit moest dan ook (grootschalige) opsporingsonderzoeken naar 
witwassen verrichten en expertise over het onderwerp opbouwen. Ook waren zij 
de aangewezen unit om in Project Finance met de Nederlandse Antillen & Aruba 
samen te werken.

Voor kleinere opsporingsonderzoeken naar witwassen was bij de Unit Midden 
Nederland een Dynamisch Witwas Team actief. Dit team moest snel kunnen 
acteren (quick repsons) op witwas indicatoren. Te denken valt aan een melding 
dat er in een bepaalde woning een grote hoeveelheid geld zou liggen. Binnen 
enkele dagen moest dan de doorzoeking, beslagname en het zaaksproces-
verbaal volgen. Juist omdat het om kleine zaken ging die directe inzet vereisten, 
werd het handig gevonden om hier niet de gangbare teams mee te belasten 
maar een paar geroutineerde rechercheurs dit werk te laten doen.

Daarnaast bestond er binnen de unit Operationele Expertise een speciaal Team 
Financiële Expertise (TFE). Namens TFE werd aan andere units van de DNR onder-
steuning geboden voor het onderzoeken van ingewikkelde witwas constructies. 
Als de unit Randstad Zuid in bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek naar cocaïne 
op gecompliceerde geldstromen stuitte, dan kon de desbetreffende onderzoeks-
leider een beroep op TFE doen voor bijstand. Er werden dan forensische accoun-
tants en ervaren financiële rechercheurs aan de onderzoeksleider uitgeleend. 
Daarmee zou TFE als een uitzendbureau van financiële specialisten kunnen 
worden betiteld. 

In 2008 werd het roer echter omgegooid. De bestrijding van witwassen volgt 
sindsdien een nieuwe koers waarvan de verwachting is dat deze in ieder geval 
tot 2012 blijft gehanteerd. Dat leidt tot de volgende situatie.

De aandachtsgebieden per unit zijn losgelaten. Er is nu gekozen om aparte 
teams in Driebergen en Son te formeren die zelfstandig onderzoek naar witwas-
sen doen. Dit zijn de zogeheten Financiële Teams.5 Het verschil met de oude 

5 Op de werkvloer ook wel Finec teams (Financieel-Economische teams) genoemd. De term Finec 
teams is echter niet specifiek aan de DNR gebonden.  De Finec teams ontvangen van justitie 
aparte geldstromen. De Financiële Teams van de DNR zijn echter niet volledig uit deze gelden 
gefinancierd maar voor  9,5 FTE van de 34 FTE. 
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situatie is dat financieel rechercheren binnen het rechercheproces nu als een 
zelfstandig onderdeel is gevormd. In het verleden vond financieel rechercheren 
namelijk vooral plaats op reactieve basis. Dat wil zeggen dat ten tijde van de 
oude koers, de financieel specialisten pas bij het opsporingsproces werden 
betrokken als het opsporingsonderzoek naar bijvoorbeeld een cocaïnetransport 
al langere tijd aan de gang of vrijwel afgerond was. Met het nieuwe Financiële 
Team wordt witwassen op proactieve basis bestreden. Daarmee wordt bedoeld 
dat in de huidige koers het Financiële Team zelfstandig onderzoeken start naar 
witwassen en daarbij niet meer geheel afhankelijk is van andere teams. Hierdoor 
zijn de (financiële) rechercheurs beter in staat om financiële gegevens al in een 
vroeg stadium van het opsporingsonderzoek boven water te halen.

Een ander verschil met de oude situatie is dat er nu expliciet voor is gekozen om 
alleen financiële criminaliteit aan te pakken die een relatie met de aandachts-
gebieden van de DNR heeft. Dat wil zeggen, het gaat om de personen die 
betrokken zijn bij de handel in verdovende middelen, mensenhandel, mensen-
smokkel, high tech crime en terreur. Er wordt dus niet naar bijvoorbeeld groot-
schalige BTW-fraude gekeken, of deze moet een relatie met DNR-subjecten 
hebben.6

Daarnaast is binnen de eenheid Intelligence en Expertise in Woerden, het Flexibel 
Intelligence & Expertise Team Witwassen (FIET Financieel) gevormd.7 Dit team 
doet geen opsporingsonderzoek maar is uitvoerder van het programma Jackpot, 
wat in de praktijk neerkomt op het herkennen en veredelen van informatie die 
betrekking heeft op financiële facilitators. Het doel is om deze mensen uitein-
delijk via een opsporingsonderzoek aan te pakken. Deze personen dienen dan 
ook door het FIET Financieel te worden ‘opgewerkt’ tot onderzoekssubject en 
vervolgens in een zogeheten pre-weeg document aan een stuurgroep van het 
MT voorgelegd. Als zo’n voorstel wordt goedgekeurd, wordt het door het FIET 
verder uitgewerkt in een concreet onderzoeksvoorstel dat door één van de DNR 
units (met een voorkeur voor het Financiële Team) kan worden uitgevoerd. Ver-
der dient het FIET Financieel zich bezig te houden met trends en ontwikkelingen. 
Tot zo ver de grote lijn.

6 Fiscale fraudezaken bijvoorbeeld, behoren nadrukkelijk tot het taakgebied van de FIOD-ECD. 
Daar is dan ook specialistische kennis opgebouwd die bij de DNR niet ruim voorhanden is.

7 Na kortstondig nog Flexibel Intelligence & Expertise Team Witwassen en High Tech Crime te zijn 
genoemd, stond het eind 2009 te boek als FIET zes.  Dit FIET team is door gebrek aan mankracht 
‘afgeplakt’ en samengevoegd met FIET vijf. Daarbij zijn in 2010 de aandachtsgebieden formeel 
losgelaten. Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, is op het moment van schrijven nog niet 
bekend.
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Uitvoering strategie 

In de volgende paragrafen wordt gekeken hoe de hierboven beschreven strate-
gieën in de afgesloten opsporingsonderzoeken tot uitdrukking kwamen (onder-
zoeksvraag één). Begonnen wordt met het meten van aantallen zoals aantal 
aanhoudingen en ontnomen bedragen. Vervolgens worden de witwasthema’s 
(financiële facilitators, vastgoed investeringen, verplaatsen van contant geld, 
bijzondere witwasconstructies) behandeld.

De 80% regel

Hoewel ontnemen in de strategiedocumenten onder de term witwassen wordt 
geschaard, betekent dit nog niet dat alleen via witwassen kan worden ont-
nomen. Ontnemen kan namelijk ook plaatsvinden zonder financieel opsporings-
onderzoek door bijvoorbeeld contant geld bij een drugsrunner in beslag te 
nemen. Dit kan soms tot spraakverwarring leiden omdat deze drugsrunner zelf 
zich namelijk wel schuldig maakt aan witwassen. Dit heeft weer te maken met 
de juridische interpretatie van witwassen, hij heeft geld voorhanden dat verkre-
gen is uit een misdrijf.

Strikt gesproken zitten er in ieder opsporingsonderzoek dat de DNR verricht, 
juridische elementen van witwassen. Immers, het soort opsporingsonderzoeken 
waar de DNR zich mee bezighoudt, gaat grotendeels om de zogeheten transna-
tionale handelsmisdaad. Daarmee wordt het over grenzen brengen en verkopen 
van verboden goederen (bijvoorbeeld verdovende middelen) of diensten (bijvoor-
beeld mensenhandel). Met deze misdaad wordt geld gegenereerd dat vervol-
gens voor nieuwe criminele projecten kan worden aangewend, aan consumptie-
goederen besteed, op bankrekeningen vastgezet, in vastgoed geïnvesteerd, 
etc. Daarmee kan het geld in juridische zin als witwassen worden bestempeld. 
Immers, volgens het Wetboek van Strafrecht (420bis t/m 420quinquies) maakt 
iemand zich schuldig aan witwassen als deze bijvoorbeeld van geld of goed de 
werkelijke aard of herkomst verbergt of verhult terwijl het – onmiddellijk of mid-
dellijk – afkomstig is uit enig misdrijf. 

De dienstleiding heeft dit gegeven vertaald in het streven om crimineel verkre-
gen geld en bezittingen in de staatskas terecht te laten komen. Dat is formeel 
vastgelegd in de regel om in 80% van de opsporingszaken aan ontneming te 
doen. Dit streven moet echter met de nodige mitsen en maren worden omkleed. 
Er blijkt nogal wat af te dingen op de formulering. Want wat wordt er nu eigen-
lijk met ‘ontneming’ bedoeld? 
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In de jaarrapportages wordt dit niet nader gedefinieerd, behalve dat er in 80% 
van de opsporingsonderzoeken een financieel ontnemingstraject moet worden 
opgezet. Van ontneming in de juridische zin (artikel 36e WvSr., het kader waar-
binnen de DNR opereert) kan pas sprake zijn na tussenkomst van een rechter. 
Een definitieve rechterlijke uitspraak kan echter jaren op zich laten wachten 
door de mogelijkheden tot hoger beroep. Uiteindelijk wordt door het Centraal 
Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden dan de daadwerkelijke ontneming 
geëffectueerd, een proces dat ook weer jaren kan duren. Op dit moment kan 
dus nog niet gezegd worden of ontneming volgens artikel 36e WvSr. in 2007 en 
2008 binnen de DNR succesvol is geweest. 

Bij het instellen van de 80% ontnemingsmaatregel wordt waarschijnlijk dan ook 
bedoeld het afnemen van crimineel vermogen of bezittingen. Dit kan plaatsvin-
den via bijvoorbeeld verbeurd verklaren, boetes, belastingmaatregelen, schikking 
of afstandverklaring. Maar dan nog lijkt de lat te hoog gelegd. Er moet namelijk 
rekening worden gehouden dat niet iedere opsporingszaak van de DNR in aan-
merking komt om vermogen af te nemen. 

Dat ligt in de eerste plaats aan het soort opsporingsonderzoek. Zo voert de DNR 
ook opsporingsonderzoeken naar terreur uit. Daarin kunnen financiën een rol 
spelen, maar de ervaring van de afgelopen jaren leert dat in de meeste terreur-
onderzoeken weinig eigen crimineel vermogen voorkomt. In zulke gevallen valt 
er dus simpelweg niets af te nemen. 

Ten tweede komen er vanuit het buitenland diverse rechtshulpverzoeken binnen. 
Hierin wordt om Nederlandse bijstand gevraagd voor bijvoorbeeld het verhinde-
ren van een drugstransport of het traceren van de verblijfplaats van een voort-
vluchtige. In dit soort onderzoeken is het afnemen van crimineel geld doorgaans 
ook niet van toepassing. Pas als een rechtshulpverzoek voldoende informatie 
bevat om een apart zelfstandig Nederlands opsporingsonderzoek uit te voeren, 
kan de mogelijkheid tot ontnemen worden overwogen. 

Het kale streefpercentage om in 80% van de DNR zaken te ontnemen, is 
daarom bij voorbaat niet haalbaar.8 Toch zijn in de afgelopen jaren op verschil-
lende wijze wel geld en bezittingen afgenomen. Volgens de productiecijfers van 
de DNR gaat het om de volgende bedragen. Zie de onderstaande tabel ‘beslag’.

8 Inmiddels is voor 2009 het streef percentage van 80% dan ook bijgesteld naar 30%. Er stond en 
staat overigens geen sanctie op het niet halen van deze targets. 
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tebeslag9 € 312.000 € 225.002

Beslag

2008 2007

Conservatoir beslag cash € 4.811.632 €   5.111.425

Overige roerende zaken conservatoir beslag € 4.171.600 €   2.091.000

Onroerende zaken boetebeslag8 €    312.000 €     225.002

Onroerende zaken conservatoir beslag €    450.000 € 13.840.614

Totaal € 9.745.232 € 21.268.041

Tabel 1

In totaal werd in 2008 voor € 9.745.232 in beslag genomen. Wat dat betreft lijkt 
2007 een succesvoller jaar met een beslag van € 21.268.041. Het hogere bedrag 
is hier duidelijk te herleiden naar het conservatoir in beslag nemen van meer 
vastgoed. 

Gezien de soort opsporingsonderzoeken waar de DNR zich de afgelopen jaren 
mee bezig heeft gehouden, zijn deze bedragen overigens niet zo hoog. Uit de 
taps en in beslag genomen criminele boekhoudingen blijkt namelijk dat hande-
laren bezig zijn met partijen drugs ter waarde van vele miljoenen. In hoofdstuk 
drie worden hier enkele voorbeelden van gegeven.

Aangezien het in tijden van bezuiniging altijd interessant is om naar kosten-
baten te kijken, leert een snelle blik op de productiecijfers dat ‘ontnemen’ wat 
dat betreft geslaagd is. Gerekend naar arbeidsuren werd in 2007 en 2008 
respectievelijk zo’n € 6.700.000 en € 6.000.000 door de DNR aan de bestrij-
ding van witwassen uitgegeven.10 Verrekent naar beslagnames levert dit een 
rendement van 317% en 162% op. Althans, als de productiecijfers correct 
zijn. Waarschijnlijk liggen de totale arbeidsuren op financieel gebied echter 
hoger. Het komt namelijk voor dat financieel onderzoek een afgeleide is van 
wat oorspronkelijk een drugsonderzoek is. Hoewel het financiële onderzoek 
apart geregistreerd zou moeten worden, kan het per abuis op het conto van het 
drugsonderzoek belanden. Maar in het geval van ontneming kan ook sprake zijn 
van onderrapportage. Het is mogelijk dat teamleiders na het aanleveren van hun 
productiecijfers in een later stadium nog geld weten te traceren om te ontne-

9 In hoeverre boetebeslag gelijktijdig naast conservatoir beslag wordt gelegd, is niet duidelijk.
10 In het rapport bestrijden witwassen en terrorismefinanciering van de Algemene Rekenkamer 

(2008, p. 65) wordt gesteld dat  de DNR in 2007 € 4.100.000 aan witwasonderzoeken besteed 
zou hebben.  De auteurs zijn echter vergeten te vermelden dat het slechts de gegevens tot en 
met juli 2007 betrof. 
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men maar dit vergeten door te melden. Ook kan een Strafrechterlijk financieel 
Onderzoek (SFO) na afronding van het strafrechterlijk onderzoek nog worden 
geopend. Dit middel is gericht op het bepalen van de omvang van het weder-
rechterlijk verkregen voordeel. Het is de vraag of eventueel hieruit voortvloeiend 
beslag dan bij het oorspronkelijke opsporingsjaar wordt geregistreerd.

Om toch zo volledig mogelijke cijfers te verkrijgen is daarom aan het BOOM het 
verzoek gedaan om in hun systeem na te gaan welke zaken en cijfers (waarde 
van inbeslagnames) door de DNR zijn aangeleverd. Dit bleek voor BOOM echter 
niet mogelijk te zijn omdat zij bij een verdachte niet de opsporende instantie 
krijgen aangeleverd.

Aanpak financiële facilitators

De doelstelling om financiële facilitators op te sporen, aan te houden en te 
vervolgen is sinds 2008 in een stroomversnelling gekomen. Waar voorheen 
zo’n facilitator alleen in de zijlijn van een drugsonderzoek tot verdachte werd 
bestempeld, is in 2008 door FIET Financieel begonnen met uitvoering te geven 
aan het programma Jackpot. Dit is een speciaal project waarin gekeken wordt 
of het mogelijk is om personen te vervolgen die op stelselmatige basis financiële 
diensten verlenen om crimineel vermogen wit te wassen.11 Om tot financiële 
facilitator bestempeld te worden, geeft het strategie document LP-DNR (2008, 
p. 70-71) aan dat de volgende wegingsfactoren een rol spelen:
•	 	De	hoogte	van	de	bedragen	die	worden	witgewassen.
•	 	De	periode	waarin	de	facilitator	betrokken	is	bij	het	witwassen	van	criminele	

opbrengsten.
•	 	Het	aantal	CVS’s	waarvoor	de	facilitator	criminele	opbrengsten	witwast.
•	 	Het	belang	van	die	CSV’s	(m.a.w.	de	positie	binnen	het	criminele	circuit).
•	 	Het	betrokken	zijn	bij	internationale	financiële	(schijn)constructies.
•	 	Een	relatie	naar	investeringen	in	vastgoed.
•	 	De	relaties	die	door	de	facilitator	worden	onderhouden	met	de	bovenwereld	

en personen die belangrijke maatschappelijke functies bekleden.
•	 	Kansen:	kan	het	onderzoek	meer	inzicht	verschaffen	in	de	witwasproblema-

tiek?
•	 	Effect:	welke	betekenis	heeft	de	succesvolle	afronding	van	een	onderzoek	

voor de Nederlandse situatie en in de internationale context?
•	 	Efficiëntie:	welke	investeringen	zijn	nodig	en	wat	is	het	rendement?

11 Programma Jackpot kent vooralsnog alleen een powerpoint presentatie waarin de ideeën en 
targets worden gepresenteerd. Er bestaat nog geen onderliggend rapport maar in het nog op te 
stellen Programma Witwassen 2010 (voorlopige werktitel), zal dit verder worden uitgewerkt.
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Deze criteria zijn verder niet gekwantificeerd. Dat is op zich logisch. Juist omdat 
er op de mogelijke facilitators nog daadwerkelijk opsporingsonderzoek moet 
plaatsvinden, is het onbekend welke bedragen zij witwassen, in welk vastgoed 
wordt belegd etc. De criteria moeten dan ook als richtlijnen worden gezien en 
niet als een vaststaande wiskundige formule. 

Met behulp van deze richtlijnen hebben analisten voor het MT in 2008 een 
lijst van 46 personen opgesteld die voor de rol van facilitator in aanmerking 
kwamen. Deze lijst is sindsdien in 2009 teruggebracht naar 18 verdachten. Een 
belangrijke reden is dat bij de andere 28 verdachten CIE informatie zou zitten 
waar medewerkers van FIET Financieel geen autorisatie voor hebben. 

In de lijst van 18 facilitators is geen rangorde aangebracht. Door een incompleet 
overzicht van hun activiteiten is het vooralsnog niet mogelijk gebleken om in te 
schatten wie de Nederlandse samenleving de meeste schade toebrengt. Ana-
listen van de RIR geven aan dat acht facilitators zich met financiële constructies 
bezighouden, vijf met geldstromen en drie met vastgoed. Bij de overige twee 
staat hierover niets vermeld. Opvallend is verder dat 15 van de 18 verdachte 
facilitators etnische Nederlanders betreffen. De oorzaak hiervan moet vermoe-
delijk gezocht worden in het gegeven dat over financiële facilitators in Hollandse 
netwerken een betere informatiepositie is opgebouwd dan over buitenlandse 
facilitators. Het is ook mogelijk dat criminelen met een niet-Nederlandse etnici-
teit hun geld in het land van herkomst investeren en daarom in Nederland geen 
financiële constructies gebruiken. Ter ondersteuning van deze gedachte kan 
gewezen worden op het feit dat twee van die drie buitenlandse facilitators zich 
dan ook met fysieke geldstromen bezighouden (de derde is overigens wel met 
financiële constructies bezig).

Door personeelsgebrek is in 2008 nog geen enkele persoon van deze lijst 
vervolgd. Pas in 2009 is één persoon tot subject in een opsporingsonderzoek 
bestempeld. Een tweede persoon bevindt zich halverwege 2009 nog in de 
voorfase van een opsporingsonderzoek. Een derde persoon is in 2009 door 
onbekende(n) doodgeschoten. 

Criminele investeringen in de vastgoedsector

In de strategische documenten zijn als onderwerp van aandacht ook bepaalde 
witwasthema’s benoemd. Het eerste benoemde thema is vastgoed. Daar zijn 
verschillende redenen voor. In het strategiedocument van de LP-DNR (2008, 
p.71) wordt onder andere genoemd dat investeren in vastgoed voor criminelen 
aantrekkelijk is omdat:
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•	 	Onroerend	goed	een	hoge	en	vaste	waarde	vertegenwoordigt.
•	 	Het	toezicht	op	de	vastgoedmarkt	niet	altijd	voldoende	is.
•	 	Door	middel	van	het	investeren	in	bedrijfspanden	kan	een	legale	oorsprong	

voor criminele opbrengsten worden gecreëerd.
•	 	Door	middel	van	het	investeren	in	onroerend	goed	van	bedrijven	die	

aansluiten bij de te plegen gronddelicten, kan de controle over het gehele 
logistieke proces worden verkregen waardoor de afhankelijkheid van derden 
wordt verkleind en de winst wordt vergroot.

•	 	Investeren	in	legale	bedrijven	(waarschijnlijk	wordt	daarmee	ook	de	fysieke	
locatie en/of het pand bedoeld) is aantrekkelijk omdat CSV’s de ‘boven-
wereld’ die deze bedrijven vertegenwoordigen, nodig hebben voor de 
illegale activiteiten.

In tegenstelling tot financiële facilitators zijn voor de drie thema’s geen speciale 
programma’s of projecten benoemd. Het is de bedoeling dat tijdens opsporings-
onderzoeken (of in preweeg documenten) er aandacht wordt geschonken aan 
manieren om op de thema’s te acteren. In het kader van het thema ‘criminele 
investeringen in de vastgoedsector’, spreekt het voor zich dat eventueel bezit 
van vastgoed door verdachte (rechts)personen vervolgens onder de loep wordt 
genomen. Dit kan dan resulteren in ontnemen. Gezien de productiecijfers in 
tabel 1 is dit niet vaak voorgekomen.

Het verplaatsen van (contant) geld

Het tweede witwas thema is de verplaatsing van (contant) geld. De achtergrond 
tot het instellen van dit thema is de ervaring uit de opsporingsonderzoeken 
naar Colombiaanse en Antilliaanse criminele samenwerkingsverbanden. Uit 
deze onderzoeken bleek bijvoorbeeld dat criminelen hun in Nederland behaalde 
winsten uit de cocaïnehandel naar Zuid Amerika en het Caribische gebied terug-
sluisden. In sommige gevallen ontstonden zelfs aparte criminele netwerken die 
hiervoor hun diensten aanboden. De gedachte achter het door de Nederlandse 
autoriteiten tegengaan van dergelijke geldstromen is dat zodoende een bar-
rière in de plaatsingsfase van het witwastraject ontstaat: de crimineel blijft met 
contant geld zitten dat vervolgens weer mogelijkerwijze in beslag kan worden 
genomen.

Dit thema heeft gedurende de onderzoeksperiode weerslag gekregen in drie 
aparte onderzoeken naar Colombiaanse geldkoeriers. Maar het verplaatsen 
van contant geld blijft natuurlijk niet beperkt tot Zuid-Amerikaanse netwerken. 
In 2007 heeft het dynamisch Team witwassen ook een underground banking 
netwerk van Pakistanen blootgelegd. Ook in andere opsporingsonderzoeken 
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werden aanwijzingen gevonden van koerieren of het overboeken van criminele 
gelden. Het meest tekenend zijn de vondsten van enkele ‘boekhoudingen’. Dit 
zijn overigens vaak niet meer dan wat kladjes papier of een schriftje met aan-
tekeningen. Maar hierin werden door criminelen wel de geldstromen bijgehou-
den die voor de levering of aankoop van drugs en precursoren nodig was.  
In hoofdstuk drie wordt hier verder op ingegaan.

Bijzondere witwasconstructies

Het derde witwasthema waar de DNR op heeft geacteerd, zijn bijzondere 
witwas constructies. Een belangrijke reden is dat uit opsporingsonderzoeken 
bleek dat verdachten gebruik maakten van binnen- en buitenlandse rechts-
personen om de criminele herkomst van hun geld te verhullen. Daarnaast geeft 
het strategiedocument 2005-2007 aan dat de verwachting is dat een versoepe-
ling van binnenlands beleid ten aanzien van rechtspersonen zou leiden tot 
meer onrechtmatig gebruik van BV’s (KLPD-DNR  2005, p.12). In het strategie-
document wordt verder niet aangegeven wat deze versoepeling precies inhoud.

Op de vraag of er sprake is van toe- of afnames van onrechtmatig gebruik 
van BV’s, kan in deze CBA monitor geen antwoord worden gegeven. Daartoe 
ontbreekt nadere precisering en het benodigde vergelijkingsmateriaal. Wel kan 
worden gesteld dat in de meeste zaken geen witwasconstructies worden aan-
getroffen die vernieuwend zijn. Iedere zaak is weliswaar uniek, maar daarmee 
nog niet bijzonder. Veel verdachten die hun geld met de handel in verdovende 
middelen verdienen, verplaatsen, verhullen of integreren hun geld via methoden 
die niet nieuw, maar wel effectief zijn. Slechts enkele zaken kunnen als bijzonder 
worden beschouwd omdat deze in opsporingsonderzoeken van de DNR zelden 
voorkomen, een enorme financiële omvang kennen of belangrijke implicaties 
voor het functioneren van de DNR hebben. Het gaat om  het volgende.

Vanuit het Project Finance is aan het RST Curaçao een bijdrage geleverd om 
witwassen met behulp van de black market peso exchange bloot te leggen. Dit 
is een witwasmethode die vaak in de literatuur wordt aangehaald, maar weinig 
feitelijk wordt beschreven. Het opsporingsonderzoek bood goed inzicht in de 
methodiek.

De zaak Air Holland kan als een dure les worden beschouwd. De zaak heeft niet 
geleid tot een veroordeling voor witwassen.12 Het belang van deze zaak is echter 

12 Het Hof sprak de verdachten vrij nadat de rechtbank in eerste aanleg hen had veroordeeld. De 
Hoge Raad moet zich hier nog over buigen.
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dat uit de motivatie van het Hof duidelijk werd dat verklaringen van verdachten 
en getuigen in de toekomst nog grondiger moeten worden uitgerechereerd 
(zoals het Hof aangaf, de verklaring van de verdachte was “niet volstrekt onaan-
nemelijk”).

In 2007 is een zaak afgesloten (die al sinds 2003 liep) naar cocaïne handel. Het 
geld werd onder andere via de autohandel met Japan witgewassen (aan deze 
methode werd ook al in het CBA uit 2005 gerefereerd). Minder duidelijk was 
toen dat het wederrechterlijk voordeel uit zou komen op € 98.000.000. De 
zitting ter ontneming is pas eind 2009 van start gegaan en op het moment van 
schrijven zijn de uitkomsten nog niet bekend.

De laatste constructie die vermeld dient te worden is het witwassen van de 
opbrengsten uit digitale criminaliteit waarbij e-banking te pas kwam. Hierover 
heeft een stagiair in opdracht van de DNR haar eindscriptie geschreven.  
E-banking is relatief nieuw en is tot nu toe in de gewone handelscriminaliteit 
nog niet gesignaleerd. Zie ook de CBA High Tech Crime.

Overige activiteiten

Witwassen kan niet alleen bestreden worden door strafrechtelijk optreden, maar 
ook door veranderingen in toezicht. Zo is in het dienstjaarplan aangegeven dat 
er op het gebied van witwassen 10 bestuurlijke adviezen, vijf strategiedocumen-
ten en één CBA moesten worden opgesteld. 

Dit aantal is door personeelsgebrek echter niet gehaald. Wel heeft de DNR in de 
onderzoeksperiode samen met het FEC deelgenomen aan een bestuurlijke rap-
portage op het gebied van € 500 biljetten. 

Daarnaast heeft een onderzoekster van de DNR in 2007 bijgedragen aan het 
deelonderzoek witwassen voor het Nationaal Dreigingsbeeld van IPOL (KLPD- 
Dienst IPOL 2008). 

In het belang van vastleggen en overdracht van kennis verzorgt OPEX al sinds 
2007 het ‘Modeldossier Witwassen’ (KLPD-DNR 2009). Dit is een doorlopend 
kennisdocument waarin wordt uitgelegd hoe een proces-verbaal op het gebied 
van witwassen moet worden opgesteld. Daarbij is ook de relevante jurispruden-
tie opgenomen. Het modeldossier is binnen de KLPD breed verspreid.

Via het project Geld op Weg is gekeken of de ‘blauwe diensten’ van het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding 
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van witwassen in het algemeen en geldkoeriers in het bijzonder. Dat bleek inder-
daad het geval. Niet alleen wordt contant geld in beslag genomen (aantallen 
ontbreken echter), maar het levert ook informatie op die door de recherche later 
alsnog kon worden gebruikt. Al in 2007 werd ‘blauwe dienders’ in het kader van 
transportsecurity bijgeschoold in de kunst van het controleren. Daarbij verzorgde 
de DNR het thema witwassen. Het project Geld op Weg bestaat nog steeds en 
heeft op intranet een aparte site (zij het niet actueel).13 

Tot slot heeft de DNR in het Project Finance nauw samengewerkt met de 
Nederlandse Antillen en Aruba. Diverse opsporingsactiviteiten hebben geleid tot 
succesvolle rechtszaken, zoals een geldkoerierster die veroordeeld is voor het 
witwassen van € 300.000, twee witwassers die op de Freezone van Curacao 
actief waren en veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van respectievelijk 
vier en vijf jaar en een groepering die zich op St. Maarten bezighield met 
internationale oplichting en witwassen. Hierbij werd een geldbedrag van USD 
4.487.928 in beslag genomen.14 Naast deze opsporingsonderzoeken zijn er 
vier conferenties georganiseerd voor het overbrengen van kennis en ervaring 
uit Nederland. De doelgroep bestond uit financieel rechercheurs van het RST, 
financieel rechercheurs van de lokale opsporingsdiensten en officieren van het 
Openbaar Ministerie.

13 http://klpdwebauth.klpd.politie.local/themasites/themas/Geld_op_weg/default.aspx
14 Dit geld is niet meegeteld in de productiecijfers van de DNR omdat het in de staatskas van de 

Nederlandse Antillen terechtkwam.
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Het criminele bedrijfsproces

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het criminele bedrijfsproces, de activiteiten 
die nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde vormen van criminaliteit. In het 
NDB werd witwassen langs academische weg geïnterpreteerd door een fasen-
model te hanteren. Daarbij werd met name aandacht besteedt aan de fasen 
van plaatsen, verhullen en integreren van geld. Deze fasen worden hier en in de 
komende hoofdstukken behandeld. De verkrijgingsfase kwam destijds minder 
voor het voetlicht. Toch verdient ook juist deze fase speciale aandacht.

Verkrijgen

In de verkrijgingsfase draait het nog om het verdienen van crimineel geld. Er ligt 
dan nog een sterke band met het grondfeit wat in het geval van de DNR voor 
de periode 2007 en 2008 grotendeels neerkomt op de handel in verdovende 
middelen. Daarbij gaat het om hoeveelheden die bestemd zijn voor de tussen- of 
groothandel. In Nederland varieerde dit van enkele tot 160 kilo cocaïne in zaak 
X, terwijl in zaak Y 460 kilo heroïne in beslag werd genomen en in zaak Z weer 
157.300 MDMA tabletten werden aangetroffen. Op basis van Nederlandse 
informatie werden in het buitenland zelfs enkele duizenden kilo’s cocaïne per 
transportzending aangetroffen (zie andere Monitors).

Naast deze stoffelijke bewijzen van illegale handel, zijn bij enkele verdachten 
hierover ook boekhoudkundige overzichten aangetroffen. Zo had één verdachte 
over het jaar 2007 opgetekend dat er 2.038 kilo heroïne was verhandeld. Hier-
voor had hij minstens € 23.003.305 in ontvangst genomen. Het jaar daarvoor 
was succesvoller geweest met 3.812 kilo. In sommige gevallen worden dan ook 
grote contante geldbedragen aangetroffen. Zo werd in één opsporingsonder-
zoek € 4.856.597 in contanten in beslag genomen. 

Zowel de fysiek aangetroffen hoeveelheden drugs en geld alsmede boekhoud-
kundig bewijs laten zien dat verdachten tientallen miljoenen euro’s door hun 
handen moeten hebben laten gaan. Maar ook in de mensenhandel blijkt veel 
te kunnen worden verdiend. Uit afgetapte gesprekken van de hoofdverdachten 
in één zaak bleek dat slachtoffers gedwongen werden om per dag minimaal 
€ 1.000 te verdienen. In totaal werd becijferd dat een groep van verschillende 
hoofdverdachten gezamenlijk een wederrechtelijk verkregen voordeel van zo’n 
€ 21.000.000 moeten hebben behaald.

3
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Het lijkt erop dat bij de verrekening tussen criminelen onderling, vaak eerst een 
bepaald percentage (of zelfs het hele bedrag) wordt aanbetaald, waarna de goe-
deren worden geleverd. Op het zaaksniveau van de DNR lijken zich binnen het 
criminele milieu weinig gevallen van oplichting (of ‘rippen’) voor te doen, maar 
dat betekent niet dat het onderling wantrouwen volledig weg is. Op momenten 
van geldoverdracht zijn de hoofddaders vaak fysiek ter plaatse. Vervolgens dra-
gen hoofddaders het geld weer over aan bijvoorbeeld financiële facilitators om 
een boekhoudkundig dwaalspoor aan te brengen. Deze onderlinge verrekening 
verschilt daarmee van de aflevering van goederen in één belangrijk opzicht: de 
fysieke aanwezigheid. Bij de overdracht van bijvoorbeeld een zending cocaïne 
willen de hoofddaders zich nog wel op de achtergrond houden, om straf-
rechterlijk geen risico te vormen. Bij de overdracht van geld zijn de hoofddaders 
daarentegen vaak wel zelf betrokken. Het verschil zit hem misschien in de ver-
onderstelling dat het strafrechterlijke risico lager is. De overdracht van geld kan 
discreter worden uitgevoerd dan de overdracht vaan een paar kilo cocaïne. Ook 
moet nog maar bewezen worden dat de betaling ten doel staat van de handel in 
verboden goederen of diensten, zeker als het moment van betaling ver weg ligt 
van het moment van levering.

In de verkrijgingsfase moet er ook rekening worden gehouden dat in de zijlijn 
van het hoofdfeit vele momenten plaatsvinden waarbij diverse (kleinere) actoren 
door crimineel handelen hun eigen winsten boeken. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de geldwisselaar die ponden in euro’s omzet en daarvoor een percentage 
bedingt, de geldkoerier die tegen vergoeding het bedrag komt afleveren, de 
chauffeur die betaald wordt om een fysiek transport voor zijn rekening te 
nemen, de notaris die op provisiebasis meehelpt met het bedenken van een 
witwasconstructie etc. In dit opzicht zijn gedurende een opsporingsonderzoek 
continue momenten aan te wijzen waarop verdachten bezig zijn met witwassen 
volgens 420bis WvSr. 

Plaatsen

In de plaatsingsfase moet het misdaadgeld in het financiële verkeer worden 
gebracht. Dit kan in Nederland een moeilijke stap zijn omdat bijvoorbeeld 
banken verplicht zijn contante transacties of bedragen hoger dan € 15.000 te 
melden bij de FIU (en verdachte transacties altijd). In het NDB wordt melding 
gemaakt dat criminelen er dan ook voor kiezen om het geld eerst naar het 
buitenland (oftewel: in landen waar het toezicht minder stringent is) te sluizen 
en het vervolgens aldaar in het financiële verkeer in te brengen. Het wegsluizen 
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van geld uit Nederland loopt via money tranfers, ondergronds bankieren15, fysiek 
koerieren of zelfs met fictieve omzetten van ondernemingen.

In de dossiers zijn weinig money transfers terug te vinden, maar wel hebben vijf 
zaken een sterke relatie met ondergronds bankieren of fysiek koerieren. Het gaat 
om  geldstromen uit Nederland richting Zuid-Amerika, Dubai en Rusland. Daarbij 
gaan grote geldbedragen om, zoals blijkt uit de contante geldbedragen die door 
de politie zijn gevonden. In één geval werd op een bed € 213.000 aangetroffen 
en in een tas € 43.700. Een verdachte die net geld kwam brengen, werd op 
heterdaad aangehouden en had € 70.000 in een plastic tas bij zich. In weer een 
andere zaak werd destijds € 6.995.500 gevonden. 

Daarnaast worden bij ondergrondse bankiers ook boekhoudingen gevonden 
die inzicht verschaffen over langere periodes.16 Zo loopt een adminstratie van 
december 2006 tot en met april 2007. Per bladzijde is er een indeling met de 
inkomende en uitgaande gelden. Hieruit valt af te leiden dat in zes maanden 
voor € 45.000.000 verzonden moet zijn. Het bijkomend voordeel van het 
aantreffen van een administratie is ook dat op basis van provisiekosten bereke-
ningen van het wederrechterlijk voordeel gemaakt kan worden. Zo heeft een 
ondergrondse bankier in een half jaar tijd vermoedelijk € 135.000 verdiend.

In het kielzog van ondergronds bankieren vindt ook koerieren en het wisselen 
van geld plaats. Contant geld wordt dan met behulp van geldkoeriers illegaal 
verzonden. Wederom blijkt het om grote bedragen te gaan. Een verdachte had 
in vijf maanden tijd voor € 18.000.000 vervoerd. In één jaar had hij aan com-
missie vermoedelijk € 120.000 verdiend. Het bekendste voorbeeld is evenwel 
de zaak met de schrijfmappen.17 In deze zaak bleek dat koeriers met behulp 
van geprepareerde schrijfmappen geld naar Colombia vervoerde. Per schrijfmap 
werd € 226.000 vervoerd. Doorgaans werden per koerier twee mappen meege-
geven. Tijdens een inval van de politie worden acht schrijfmappen met in totaal 
€ 1.808.000 aangetroffen. Uit administratieve gegevens bleek verder dat in de 
periode van januari 2001 tot en met oktober 2005 minimaal 80 transporten 
hebben plaatsgevonden, waarbij 160 mappen met een totale inhoud van waar-
schijnlijk € 36.160.000 zijn verplaatst.

15 In het NDB wordt ondergronds bankieren in de verhullingsfase gepositioneerd. Dat is vreemd. Bij 
verhullen gaat het erom de herkomst van geld dat al in het financiële systeem zit, te verhullen. 
Bij ondergronds bankieren wordt doorgaans contant geld dat nog niet in het financiële systeem 
zit, bij de bankier aangebracht om verplaatst te worden. 

16 De idee dat ondergronds bankieren geen papieren sporen achterlaat, is door dit soort feiten al 
lang achterhaald.

17 Deze werd in eerdere publicaties ook al opgetekend, maar is pas in 2007 afgesloten en wordt 
daarom nogmaals in deze CBA Monitor genoemd.
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In sommige gevallen wordt voor het sturen van contante geldbedragen overi-
gens geen gebruik gemaakt van menselijke koeriers, maar van dekladingen.  
Zo bleek bijvoorbeeld dat er auto’s naar Afrika waren verscheept met daarin  
verstopt geld. Tijdens de onderschepping van één zo’n transport werd 
€ 820.000 gevonden.

Hoewel ondergronds bankieren en geldzendingen bij de plaatsingsfase zijn 
opgenomen, dienen twee belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt. Ten 
eerste is het onduidelijk of het geld dat Nederland ten gevolge van ondergronds 
bankieren en koerieren verlaat, ook daadwerkelijk in het buitenland wordt 
geplaatst. Op basis van de DNR dossiers kan dit vooralsnog niet worden beves-
tigd. We weten namelijk niet wat er met het geld in bijvoorbeeld Zuid-Amerika 
gebeurt. Evenzogoed kan het geld aldaar in een oude sombrero worden 
bewaard. Omdat met de zusterdiensten in Zuid-Amerika en Dubai (landen waar-
over het merendeel van de dossiers met geldzendingen handelen) geen nadere 
informatie is uitgewisseld, ontbreken hierover gegevens. Dit heeft enerzijds te 
maken met een gebrek aan formele regelgeving die uitwisseling toestaat. Ander-
zijds is er vanuit de Nederlandse opsporingsdiensten tot nu toe nauwelijks of 
geen interesse geweest om hier informatie over in te winnen. De reden is basaal: 
voor de Nederlandse kant van de strafzaak is het niet noodzakelijk.

Een tweede kanttekening betreft het moment van handelen in de criminele 
keten. Er kan sprake zijn van ondergronds bankieren maar dit betekent nog 
niet automatisch dat het hier om de plaatsingsfase gaat. Zo wordt bijvoorbeeld 
in één zaak gebruikt gemaakt van ondergronds bankieren om een drugsdeal 
te makelen. Een verdachte ‘bankier’ verklaarde over een bepaald feit dat een 
Turkse en Engelse partij om veiligheidsredenen de betaling (€ 4.500.000) via 
hem lieten lopen. De ene partij stort het geld bij hem, waarna hij een seintje 
geeft aan de andere partij om de verdovende middelen over te dragen. Na een 
geslaagde overdracht betaalt de bankier het geld uit. De bankier bemiddelt tus-
sen twee partijen maar heeft verder dus niets met een plaatsingsfase te maken. 
Ook de hier boven genoemde geldzending naar Afrika zou een betaling van een 
drugstransport kunnen betreffen. Als dit het geval is, dan is het dus nog niet 
‘geplaatst’.

Ook hoeft niet iedere onderschepte koerier bij ondergronds bankieren betrokken 
te zijn. In een zaak werd een Spaanse man bij de Franse grens onderschept met 
€ 1.999.950. Dit had hij net opgehaald in Nederland bij een cocaïne handelaar. 
Volgens zijn eigen verklaring verdiende hij per transport € 1000 en was dit zijn 
zevende trip. Het ging hier echter niet om ondergronds bankieren maar de 
onderlinge verrekening tussen drugshandelaren. 
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Ten slotte was er in een opsporingsonderzoek sprake van een netwerk van koe-
riers, zonder dat hier een ondergrondse bankier bij te pas kwam. Het ging hier 
om zogeheten money mules, dat wil zeggen personen die waren geworven om 
hun bankrekening ter beschikking stellen. Daar werd door Russische criminelen 
geld op overgemaakt dat afkomstig was uit frauduleus handelen. Het geld werd 
vervolgens contant opgenomen door de money mules en naar een grenswis-
selkantoor of Western Union gebracht om naar een rekening in Rusland over te 
maken.

Verhullen

In de verhullingsfase wordt de herkomst van crimineel geld verborgen zodat 
het een legaal aanzien krijgt en uiteindelijk in de bovenwereld kan worden 
geïnvesteerd. Uit de literatuur is bekend dat bij het verhullen gebruik gemaakt 
kan worden van onder andere dekmantelbedrijven, financiële constructies, valse 
facturen en zogeheten loanback constructies. 

In het NDB Witwassen werd het doorboeken naar meerdere bankrekeningen 
genoemd als de methode van ‘giraal kriskrassen’. Daarbij kunnen bankrekenin-
gen zich in binnen- en buitenland bevinden. Om het spoor te verhullen wordt 
het geld gesplitst, samengevoegd en soms tijdelijk contant weer opgenomen. 
Het onderzoek naar de hierboven genoemde money mules is hier een goed 
voorbeeld van. Geld werd op rekeningen gestort, daar weer afgehaald, via 
Western Union naar rekeningen in Rusland overgemaakt, en aldaar weer rond-
geboekt.

In de afgesloten DNR onderzoeken uit 2007 en 2008 vinden doorboekingen 
niet alleen plaats op naam van natuurlijke personen maar is er ook sprake van 
rekeningnummers die gekoppeld zijn aan bedrijven. Dat heeft verschillende 
voordelen. Door het koppelen van overboekingen aan rechtspersonen in plaats 
van natuurlijke personen, vallen grote boekingen minder op. Het lijkt immers 
om reguliere handel te gaan. Irreguliere boekingen vallen ook minder op als 
een bestaand bedrijf daadwerkelijk omzet genereert. Een belangrijk voordeel is 
ook dat bij betalingsverkeer tussen bedrijven er niet snel MOT (Melding Onge-
bruikelijke Transactie) meldingen bij de FIU ontstaan. In sommige gevallen kan 
de criminele winst dus direct geplaatst en verhuld worden in de boekhouding. 
Zo moest in een zaak de administratie van een grote auto-importeur worden 
uitgezocht. Mede op basis hiervan is het wederrechterlijk voordeel geschat op 
€ 98.000.000 (de ontnemingszaak is op het moment van schrijven nog bij het 
parket in Rotterdam in behandeling). In een andere zaak werd gebruik gemaakt 
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van een im- exportbedrijf in fruit. In dit laatste geval gebruikten de eigenaren 
van het bedrijf de zendingen fruit ook om hun verdovende middelen in te ver-
stoppen. 

Wanneer boekhoudkundige trucs ingewikkelder worden, wordt al snel gespro-
ken van financiële witwasconstructies. Hoewel dergelijke constructies op 
diverse manieren kunnen plaatsvinden, worden in het NDB twee basispatronen 
onderscheiden. Het gaat om geld lenen aan jezelf of het fingeren van winst 
(waarschijnlijk wordt omzet bedoeld). Diverse manieren die in het NDB worden 
genoemd, komen ook in de afgesloten dossiers uit 2007 en 2008 voor. Zo ver-
krijgt de vrouw van een verdovende middelen handelaar een hypotheek bij een 
bank op grond van haar reguliere loonstrookjes en een werkgeversverklaring. 
Het bedrijf waarvoor zij werkt is echter in handen van haar man. Het bedrijf 
heeft hij in het buitenland geregistreerd om zo aan de Nederlandse regelgeving 
te ontsnappen. De illegale winsten uit de verdovende middelenhandel kunnen 
daardoor in het bedrijf worden gepompt. Zijn vrouw verricht geen feitelijke 
werkzaamheden voor het bedrijf maar krijgt wel maandelijks haar loon. 

Een andere manier die in een DNR onderzoek naar voren komt is een zaak 
waarbij trade based money laundering in combinatie met de Black Market Peso 
Exchange werd gebruikt.18 Hierbij worden criminele dollars en euro’s in Curaçao 
verrekend met de betalingen van legale debiteuren uit Venezuela. Op deze wijze 
wordt crimineel geld vermengd met het legale handelsverkeer.

Ten slotte, in het NDB wordt als nieuwe witwasmethode verwezen naar ver-
dachten die Turkse spaarbewijzen aankochten. In de DNR opsporingsdossiers 
komt dit slechts naar voren bij één zaak uit 2007. Deze zaak is ook de basis voor 
het signaal in het NDB rapport en dus kan met terugwerkende kracht worden 
gesproken van een incident.

Integreren

De integratiefase is de laatste stap in het witwastraject. De criminaliteit heeft 
winst opgeleverd, die winst is daarna in de financiële infrastructuur geplaatst, 
daarbij is verhuld dat deze uit criminaliteit komt en kan nu eindelijk worden 
besteed. In de volgende paragrafen worden een paar bestedingscategorieën 
onderscheiden. 

18 Trade based money laundering is het proces waarbij crimineel geld via legale handelstransacties 
wordt verplaatst. De Black Market Peso Exchangee is een systeem waarbij Amerikaanse ‘narco’ 
dollars worden omgewisseld voor Zuid-Amerikaanse valuta. 
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Allereerst hoeven niet alle criminele winsten een heel witwastraject af te leggen. 
Uit de dossiers blijkt dat alle verdachten (en hun levenspartners) grote sommen 
geld in de legale economie opmaken aan alledaagse uitgaven. Te denken valt 
aan uitgaan (eten, drank, gokken, prostitutie), benzine, boodschappen, etc. 
In deze alledaagse uitgaven gaat het telkens om bedragen die cash kunnen 
worden afgerekend en niet tot FIU meldingen zullen leiden. Maar omdat het 
uitgaven zijn die vrijwel iedere dag plaatsvinden, gaat het uiteindelijk om hoge 
bedragen. 

Ten tweede hoeft een witwastraject ook niet te worden afgelegd als de winsten 
in de illegale economie blijven. Dit kan worden aangeduid als een criminele 
aquarium economie (Van Duyne, 2002). Het geld blijft in hetzelfde milieu rond-
zwerven zonder de legale economie te besmetten. Dat gebeurt door bijvoor-
beeld wanneer verdachten met hun illegale winsten ook hun eigen consumptie 
van verdovende middelen (of verboden anabolen) financieren. Maar belangrijker 
nog, voor drugsdeals worden honderdduizenden tot miljoenen aan euro’s con-
tant overgedragen. Vermoedelijk wordt de ene drugsdeal met de winsten uit de 
andere drugsdeal gefinancierd. 

Ten derde, een witwastraject gaat pas spelen als uitgaven door hun omvang 
voor een FIU melding in aanmerking komen. Tenminste, als die uitgaven plaats-
vinden binnen een branche die een meldplicht heeft. Zo worden bij verdachten 
bijvoorbeeld dure horloges aangetroffen. Onduidelijk is echter of deze bij 
reguliere juweliers zijn aangeschaft en zo ja, of hier melding van gedaan is. Uit 
afgeluisterde gesprekken is wel gebleken dat dergelijke goederen soms ook als 
onderpand of zekerheidstelling tussen verdachten onderling worden uitgewis-
seld. Auto’s zijn ook een grote uitgave. Een aantal verdachten least een dure 
auto via een echt of gefingeerd bedrijf, maar evenzogoed zijn er verdachten die 
zelf één of meerdere auto’s kopen of deze op naam van katvangers laten zetten.

Een aparte vierde categorie vormen betalingen voor wonen. In de dossiers 
wordt gezien dat betaling uit (gefingeerde maar ook daadwerkelijke) loondienst 
plaatsvind. Dergelijke loonkosten worden doorgaans betaald uit bedrijven waar 
men zelf (direct of indirect) de regie voert. Op basis van de informatie die in 
de dossiers ligt, kunnen echter geen uitspraken worden gedaan over aantal-
len of onderverdelingen in huren of kopen. Een onbekend aantal verdachten 
houdt er ook een tweede huis of appartement in het buitenland op na. Voor 
Nederlandse verdachten gaat het met name om Spanje, hoewel de Nederlandse 
Antillen en Oost-Europa ook incidenteel voorkwamen. De niet-autochtonen 
kopen doorgaans onroerend goed in het land van herkomst. Hoe de betalingen 
in het buitenland lopen blijft vaak onderbelicht. Enkele rechercheurs menen dat 
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verdachten direct met contanten kunnen betalen. Er zou dan ook geen verhullen 
of plaatsen aan te pas hoeven komen. In hoeverre dat daadwerkelijk plaatsvind, 
is op basis van de dossiers onbekend. 

Ten slotte, wanneer aan de eigen behoeftes is voldaan, is ruimte voor legale 
bestedingen die het kapitaal moeten doen vermeerderen. Te denken valt aan 
het opbouwen van een vastgoedportefeuille, beleggingen, investeringen in de 
bovenwereld door het opzetten van horeca ondernemingen en andere bedrij-
ven, etc. Het is met name in deze laatste categorie dat de Nederlandse overheid 
een gevaar voor de integriteit van het financiële stelsel ziet. Uit de dossiers is dit 
gevaar echter niet direct af te leiden. Of bijvoorbeeld de lokale vastgoedmarkt 
door investeringen van crimineel geld last heeft gekregen van prijsopdrijving, is 
niet onderzocht. 

Evenals in de vorige NDB wordt ook niet gezien dat verdachten bewust invloed 
op het openbaar bestuur proberen uit te oefenen. Wel was binnen één bank 
sprake van de complete corrumpering van een afdeling door onvoldoende toe-
zicht. Hierdoor konden tientallen miljoenen naar Zuid-Amerika worden vervoerd. 
Daarnaast was er in één zaak sprake van een schadepost die vermoedelijk opliep 
tot meer dan een miljard US dollars bij een Turkse bank door frauduleus hande-
len in Turkije.19 Vermoedelijk waren belangrijke vermogensbestanddelen via een 
trustkantoor in Nederland ondergebracht bij twee Nederlandse vennootschap-
pen. Deze twee vennootschappen zelf waren weer via een andere vennootschap 
op de Nederlandse Antillen ondergebracht. In Nederland leidde de zaak niet tot 
een veroordeling.20 Bij de Turkse rechtbank heeft een verdachte een schikking 
getroffen voor US $ 200.000.000. Dit bedrag zou mede door Nederlands opspo-
ringsonderzoek hoger zijn uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht.

Bestedingen in de legale economie kunnen overigens ook bedoeld zijn voor 
nieuwe criminele projecten. In een zaak werd bijvoorbeeld een boot gekocht om 
cocaïne naar Europa te smokkelen. Het ging hier om legale aankopen met een 
illegaal doel.

Het bepalen van de maatschappelijke impact dat plaatsvindt door de investerin-
gen van crimineel vermogen in de legale sector, kon op basis van de dossierin-

19 Dit is een grootschalige fraudezaak. Met de dienstleiding van de DNR is op 30 april 2009 overleg 
geweest waarin besproken is om dergelijke zaken niet meer tot het domein van de DNR te 
rekenen. Dat is namelijk de illegale goederen- en dienstenmarkt. Fraudezaken horen eerder bij 
de FIOD-ECD. Zie ook de paragraaf ‘inrichting’.

20 Inmiddels is in deze zaak door het trustkantoor een civiele procedure tegen de Nederlandse staat 
en de betrokken verbalisanten aangespannen.
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formatie niet worden gegeven. Om een voorbeeld te geven, het is voor de maat-
schappelijke impact een verschil of een crimineel een manege koopt zodat zijn 
veertienjarige dochter volop haar hobby kan uitoefenen, hij dit doet om zichzelf 
een legaal inkomen te verschaffen uit de opbrengsten van de bedrijfsvoering, 
hij binnen de plaatselijke gemeenschap meer aanzien wil verkrijgen (en daaruit 
voortvloeiende corrumperende contacten kan aangaan) of paardenvervoer wil 
inzetten voor de smokkel van verdovende middelen. Bovendien kunnen er ook 
meerdere redenen tegelijkertijd spelen.
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Samenwerkingsverbanden 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de betrokken personen en hun samen-
werkingsverbanden bij het criminele bedrijfsproces. Opnieuw wordt hier volgens 
het fasenmodel gewerkt.

Verkrijgen

Zoals in hoofdstuk drie staat aangegeven, worden uit de illegale activiteiten 
op de DNR aandachtsgebieden (heroïne, cocaïne, synthetische drugs, mensen-
smokkel, mensenhandel) criminele winsten verkregen. Om dubbelingen te 
voorkomen, wordt verwezen naar de andere Monitoren voor achtergronden van 
de verdachten en de inrichting van hun samenwerkingsverbanden. Dat neemt 
niet weg dat ook financieel opsporingsonderzoek kan bijdragen tot inzicht in 
personen en samenwerking. 

Boekhoudingen zeggen niet alleen iets over aantallen kilo’s en bedragen, maar 
financiële relaties tussen verdachten kunnen ook iets zeggen over de aard van 
de samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld, een verdachte die een klein bedrag 
per klus wordt betaald, hoort doorgaans niet tot de vertrouwenscirkel van 
de opdrachtgever. In zulke gevallen kan de relatie als instrumenteel worden 
bestempeld: iemand wordt slechts ingehuurd om een kunstje te doen en ver-
dwijnt daarna weer van het toneel. Je zou kunnen zeggen dat zo iemand tot het 
netwerk van de hoofddader behoort, maar niet tot de criminele groepering. 

Dit wordt anders als iemand in loondienst is. In sommige dossiers blijkt namelijk 
dat een hoofdverdachte maandelijks een vergoeding betaalt aan zijn mede-
verdachten. Zo iemand behoort dan tot zowel het netwerk als de criminele 
groepering zelf. Dat betekent overigens nog steeds niet dat hij hiermee tot de 
vertrouwenscirkel moet worden gerekend. Dat is afhankelijk van de aard en 
frequentie van de onderlinge contacten.

De hoofddaders uit de dossiers wisselen met elkaar geld, goederen en diensten 
uit. Door analyse van hun boekhouding valt op te maken dat hierbij prijsdifferen-
tiatie plaatsvindt. Zo wordt de ene afnemer een hogere kiloprijs dan de andere 
afnemer berekend. Soms geven ondersteunende tapverbalen hier de oorzaak 
voor aan. Het prijsverschil blijkt bijvoorbeeld te berusten op een familierelatie of 
een oude vriendschap. Maar evenzogoed kunnen afstand en hoeveelheid een rol 
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spelen. Een hoeveelheid verdovende middelen die van ver moet komen, is alleen 
al door transportkosten duurder dan dezelfde hoeveelheid die om de hoek klaar 
ligt. Of om een ander voorbeeld te nemen, de kostprijs voor 100 kilo zal lager 
liggen dan voor 10 kilo. Zulke gegevens kunnen ons ook aan het denken zet-
ten. Stoffen die van ver komen, moeten worden vervoerd. Als daarvoor apart 
weer chauffeurs moeten worden ingeschakeld, is het netwerk van betrokken 
personen dus aan het groeien. Iemand die 100 kilo afneemt is een belangrijker 
persoon dan iemand die 10 kilo afneemt, etc.

Ten slotte zijn er ook verdachten aan te merken die louter en alleen hun crimi-
nele winst verkrijgen uit witwas activiteiten. Afhankelijk van de witwas activiteit 
(plaatsen, verhullen en integreren) wordt dit uitgevoerd in groepsverband of 
door individuen. Zie hieronder.

Plaatsen

Het is een algemene veronderstelling dat de grote leiders uit criminele samen-
werkingsverbanden, zich zoveel mogelijk afschermen. Door zich op de achter-
grond te plaatsen, worden zij niet snel met criminele feiten in verband gebracht. 
Het zijn dan ook eerder de loopjongens die tijdens drugstransporten worden 
opgepakt, dan de leiders.21 Vanuit dezelfde gedachte is het dan ook logisch om 
te veronderstellen dat grote criminelen niet zelf met contant geld werken, maar 
hier anderen voor inzetten. Dat is echter vaak niet het geval. Uit de DNR-dossiers 
blijkt dat sommige hoofdverdachten gedurende de plaatsingsfase nog dicht in 
de buurt van hun geld blijven. Zo vervoerden enkele hoofdverdachten zelf in een 
kofferbak hun miljoenen euro’s naar een facilitator. In andere zaak wisselde de 
hoofdverdachte zelf grote bedragen bij het casino. 

Naast individuele verdachten die zelf het geld plaatsten, waren er in de dossiers 
ook vier gespecialiseerde samenwerkingsverbanden te onderscheiden. Het 
ging om twee zaken waarbij geld naar Zuid-Amerika werd verstuurd, een zaak 
waarbij de geldstromen vanuit Dubai werden gecoördineerd en een zaak waarin 
Russische internetcriminelen betrokken waren. Afgemeten naar het desbetref-
fende samenwerkingsverband hebben de hoofddaders dezelfde etniciteit of zijn 
soms zelfs familie van elkaar. 

21 Toch zijn ook grote criminelen soms direct bij criminele feiten betrokken. Klerks en Bovenkerk 
gaven aan dat ook grote drugsbaronnen het soms niet konden laten bij het laden en lossen van 
verdovende middelen aanwezig te zijn (Klerks 2001; Bovenkerk, 2001). Ze waren verslaafd aan 
de spanning of konden simpelweg niet delegeren.
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Voor het daadwerkelijk koerieren wordt zowel binnen als buiten het eigen 
netwerk gekeken. Zo werden koeriers naar Zuid-Amerika in het Amsterdamse 
uitgaanscircuit gevonden. Door het inzetten van diverse koeriers, groeide het 
netwerk al gauw uit tot 20 a 30 personen. Er werden mannen, vrouwen en zelfs 
(zogenaamde) echtparen gebruikt. Met name Zuid-Amerikaanse vrouwen die in 
Nederland in de prostitutie werkten, waren aanvankelijk in trek. Voor een trip 
naar hun geboorteland kregen zij hun reiskosten vergoed en een bonus (oplo-
pend tot enkele duizenden euro’s). Het voordeel van de inzet van prostituees 
was aanvankelijk dat bij aanhouding aan de grens zij de douaniers vertelden dat 
dit de opbrengst van hun jarenlange (legale) prostitutiewerk was. Aangezien 
klanten contant betalen en zijzelf moeilijk een bedrijfsmatige bankrekening 
zouden kunnen openen, moesten zij wel met contant geld reizen. Voor deze ver-
halen bleken douaniers en rechters ontvankelijk. De vrouwen werden vrijgespro-
ken (als ze al vervolgd werden) en het geld dat in beslag was genomen, werd 
teruggegeven. De prostitutiesmoes was aanvankelijk zo’n succesvol verhaal dat 
ook vrouwelijke geldkoeriers die niet in de prostitutie werkzaam waren dit als 
verklaring gaven. Tegenwoordig wordt het geld echter wel in beslag genomen 
en wordt nader onderzoek verricht. 

Over de Zuid-Amerikaanse ondergrondse bankiers kan verder vermeld worden 
dat zij zich in een zeer specifiek drugsnetwerk of zelfs organisatie bevinden. 
Daar zijn twee aanwijzingen voor. In de eerste plaats werden in de boekhouding 
getallen aangetroffen die erop wijzen dat bepaalde personen de opbrengsten 
van cocaïnehandel tegen groothandelsprijzen laten inboeken. Bijvoorbeeld, bij 
een steeds terugkerende naam in de administratie van een Zuid-Amerikaanse 
ondergrondse bankier wordt 5 kilo x 26500 ingeboekt als € 132.000, bij een 
ander weer 7 kilo x 26750 als € 187.250. Een aantal namen is sindsdien door 
recherchewerk ook daadwerkelijk met de verdovende middelen handel in ver-
band gebracht. 

In de tweede plaats onderscheiden de Zuid-Amerikaanse bankiers zich van tradi-
tionele ondergronds bankieren door de hoogte van overboekingen. Een gewone 
ondergrondse bankier bedient een grote etnische gemeenschap waarbinnen 
migranten kleine remittances doen. Dat wil zeggen, migranten versturen een 
deel (enkele tientallen of honderden euro’s) van hun week- of maandloon naar 
hun thuisland om de familie aldaar te ondersteunen. In de Zuid-Amerikaanse 
casus werd deze situatie echter niet aangetroffen. 

Het is dan ook de vraag of de Zuid-Amerikaanse ondergrondse bankiers als zelf-
standig samenwerkingsverband moet worden gezien dat winst maakt met koe-
riersdiensten, of dat het uiteindelijk onderdeel is van een organisatie die cocaïne 
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smokkelt. Uit interviews met rechercheurs blijkt dat deze het laatste vermoeden. 
Volgens hen is het bij Colombianen al jaren gebruikelijk om de cocaïne- en de 
geldstroom gescheiden te houden. De reden hiertoe is afscherming. Als de ene 
stroom bij de politie bekend raakt, kan voor de andere maatregelen worden 
getroffen. Hoewel er geen harde bewijzen voor deze stelling zijn, duidt tot nu 
toe nog niets op het tegendeel. 

Het Pakistaanse underground banking netwerk dat vanuit Dubai werd aange-
stuurd, heeft weer zijn eigen kenmerken. Weliswaar kwamen diverse drugscri-
minelen geld in Amsterdam afgeven om over te maken, maar gezien de boek-
houding en tapgesprekken is er geen reden om aan te nemen dat de bankiers 
onderdeel uitmaken van een drugsorganisatie. Meer dan in het Colombiaanse 
geval zijn zij voortdurend bezig met dagelijkse wisselkoersen en het bepalen van 
hun eigen winstpercentages. Een ander verschil is ook dat bij het Colombiaanse 
geval men alleen bezig was om contant geld naar Zuid-Amerika te verschepen. 
Er was geen sprake van een financiële tegenstroom (óf het moet cocaïne zijn). 
Bij de Pakistanen werden weliswaar contanten gebracht, maar daarna ook weer 
afgehaald. Er vonden dus tegenstromen plaats. Ook was er sprake van hande-
lingen naar meerdere landen. Een groot verschil is verder dat de Pakistanen in 
contact stonden met andere ondergrondse bankiers in Europa en Azië. Bij de 
Colombianen was de enige relatie Zuid-Amerika en Spanje. 

In zowel de Colombiaanse als de Pakistaanse zaak werden waarschijnlijk 
verdachten uit het ‘midden’ segment (de ‘hogere’ leiding bevindt zich in het 
buitenland) en het ‘lagere’ segment (de diverse koeriers) aangehouden. In de 
zaak met de money mules ging het echter slechts om het uitvoerende kader. Er 
werden in Nederland alleen koeriers vervolgd. Deze hadden gereageerd op een 
online advertentie om snel geld te verdienen. Afgezien van dit geldelijke verlan-
gen, waren er geen andere overeenkomstige kenmerken tussen de verdachten. 
Zowel mannen als vrouwen, jonge en oudere mensen, werkelozen, studenten 
en arbeiders hadden hun rekening ter beschikking gesteld. Hun opdrachtgevers 
bevonden zich echter in Rusland. Door het volgen van digitale sporen is duidelijk 
geworden hoe de structuur in elkaar zat: er was geen sprake van een organisatie 
maar een incidenteel samenkomen van verschillende specialisten. Een netwerk 
dus. Zo werden creditcard gegevens door de één gestolen, een tweede kocht 
deze op en zorgde voor frauduleuze overboekingen, een derde bracht de money 
mules in die het geld moesten overboeken. 
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Verhullen

Bij het verhullen is eerder sprake van individuen dan van samenwerkings-
verbanden die zich hierin gespecialiseerd hebben. Dat is niet vreemd, want in 
deze fase gaat het in feite om activiteiten die door één persoon kunnen worden 
afgehandeld zoals het bedenken en opzetten van een handige constructie om 
het geldspoor te verhullen. Te denken valt aan (in)formele dienstverleners zoals 
een boekhouder, fiscalist, belastingadviseur, advocaat, notaris of vastgoed-
handelaar.

Wel kan er sprake zijn van een scala aan rechtspersonen. Deze zijn vaak niet 
meer dan papieren tijgers met steeds dezelfde (in wisselende samenstelling) 
eigenaren. In de dossiers wordt gebruik gemaakt van bedrijven in het gara-
gewezen, de fruithandel, een bordeel, een hotel, het vastgoed maar ook een 
trustfonds.

In het NDB werd het ontstaan van een relatie tussen criminelen en dienstver-
leners in het toeval gezocht. Men zou elkaar in horeca gelegenheden of op de 
sportclub ontmoeten. Zo’n relatie zou dan in het criminele milieu gaan rondzin-
gen zodat ook andere criminelen van dezelfde dienstverlener gebruik gingen 
maken. Daarmee wordt de dienstverlener een nodaal knooppunt (WODC 2002). 
Er zou een voorkeur voor kleine kantoren (éénpitters) bestaan omdat deze eco-
nomisch kwetsbaarder zijn dan grote kantoren (KLPD-IPOL 2008, p. 117). 

Vanuit de DNR dossiers kan dit beeld niet worden bevestigd. De reden hiertoe is 
dat de oorsprong van de relatie tussen criminelen en dienstverleners niet in de 
dossiers vermeld staat omdat deze voor de strafvervolging er niet toe doet. Of 
bepaalde dienstverleners een sleutelrol voor meerdere criminelen vervullen, kon 
ook niet bevestigd worden. 

Wel is er door onderzoekers van de DNR apart gekeken of vrouwelijke levens-
partners een rol kunnen spelen. Dat blijkt het geval te zijn. In de verhullingsfase 
zetten zij bijvoorbeeld goederen (woonhuizen, auto’s) op hun naam. Doorgaans 
hebben de vrouwen die bezittingen op hun naam zetten, weinig tot geen eigen 
inkomen. Daarmee lijken zij de functie van een traditionele katvanger te vervul-
len. Zo’n katvanger heeft slechts als doel om de werkelijke eigenaar van een 
goed buiten allerhande registraties te houden en daarmee ook buiten het bereik 
van het justitiële apparaat. Vaak wordt hier een sociaal-zwakkere persoon voor 
gezocht die voor het tekenen van wat papieren eenmalig (soms periodiek) een 
kleine vergoeding krijgt. De katvanger maakt zelf geen gebruik van het goed 
en weet vaak ook niet wie de werkelijke opdrachtgever is. Hierin zit echter een 
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verschil met de vrouwelijke levenspartners. Uiteraard weten de vrouwen voor 
wie zij tekenen, maar belangrijker nog, zij hebben ook voortdurend profijt van 
hun handeling: met hun man bewonen zij de woning of maken zelf ook gebruik 
van de auto’s.

Tot slot, in het NDB staat verder vermeld dat allochtone criminele netwerken 
geen gebruik lijken te maken van autochtone dienstverleners. Dat blijkt in de 
DNR dossiers niet het geval te zijn. Zo worden er relaties tussen Nederlandse 
dienstverleners en Surinaamse, Hindoestaanse en Antilliaanse verdachten gezien.

Integreren

In deze fase proberen de hoofdverdachten, al dan niet met behulp van specialis-
ten, het criminele geld in de legale economie te investeren. Met het stijgen van 
de te investeren bedragen worden contacten met beroepsgroepen die specifieke 
deskundigheid of bevoegdheden bezitten, belangrijker. Alledaagse uitgaven 
worden nog zonder problemen zelf gedaan. Ook de aanschaf van het eerste of 
tweede huis kan nog binnen de eigen familie worden afgehandeld. Hierin kan 
ook de vrouwelijke partner van de verdachte een rol spelen door bijvoorbeeld op 
haar naam een hypotheek aan te gaan of een koopovereenkomst te tekenen. 

Wanneer het echter om miljoenen gaat, wordt al snel de hulp van buitenstaan-
ders ingeroepen. Binnen de DNR wordt in dit geval ook wel eens over informele 
vermogensbeheerder gesproken. Het gaat dan om iemand die het vermogen 
van de hoofdverdachte beheert, waarbij hij weet dat het vermogen uit criminele 
feiten is verkregen. Aangezien de illegale vermogensbeheerder niet betrokken 
is bij de verkrijgingsfase, weet hij vermoedelijk niet om welke criminele feiten 
het precies gaat. Maar alles wijst erop dat hij (in de dossiers gaat het altijd om 
mannen) weet heeft van het feit dat het om geld gaat dat op illegitieme wijze is 
verkregen en dat aan het zicht van de overheid moet worden onttrokken. 

Het is soms moeilijk achter de hoogte van het afgeschermde bezit te komen of 
de wijze waarop dit plaatsvind. Afspraken tussen hoofdverdachte en informele 
vermogensbeheerder zijn vaak mondeling en niet schriftelijk vastgelegd. De 
vermogensbeheerder is zelf vaak ook niet onbemiddeld en kan meerdere klanten 
hebben, zodat het moeilijk is om exact te achterhalen welk aandeel precies aan 
de hoofdverdachte toebehoort.

Het is soms ook moeilijk om te bepalen of een integratietraject plaatsvindt voor 
individuele verdachten of bepaalde netwerken. Bij autochtone verdachten is 
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de informele vermogensbeheerder actief voor individuen. Maar in de dossiers 
wordt ook een voorbeeld gevonden van geld dat uit Colombia komt om in 
Nederland een bedrijf te kopen. Met dit bedrijf wordt vervolgens ondersteuning 
verleend aan activiteiten op het gebied van cocaïnesmokkel. Het is onduidelijk 
of het hier om een particuliere aankoop gaat, of dat een criminele groepering 
hierin doelbewust investeert. Of om een ander voorbeeld aan te halen, in twee 
onderzoeken zijn banden met Camorra-clans gevonden en werd bekend dat de 
Italiaanse hoofdverdachten restaurants in Nederland bezaten. Betekent dit nu 
dat deze clans in Nederland investeren? Of is er slechts sprake van individuen die 
in Nederland zijn ondergedoken? Of neem het geval van een gezochte Italiaan 
die in Nederland werd aangehouden wegens veelvoudige moord (in relatie tot 
de maffia). Bij zijn aanhouding bleek hij € 123.000 in bezit te hebben. Maar wat 
is hier de betekenis van? We weten eigenlijk niet waar dit geld vandaan komt 
of wat hier de bestemming voor was. In de literatuur wordt verondersteld dat 
de Italiaanse maffia in heel Europa (en dus ook in Nederland) investeert (Paoli 
2003). Op basis van de dossiers kan dit vermoeden echter niet verder worden 
onderbouwd.
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Conclusie
In deze Monitor staat de vraag centraal of de aanpak van witwassen kan worden 
bijgesteld. Om hiervoor tot een oordeel te komen, is gekeken naar zowel de 
strategie en de programma’s op het aandachtsgebied witwassen, alsmede de 
opsporingsonderzoeken die in de jaren 2007 en 2008 hebben plaatsgevonden.

Eerst is duidelijk gemaakt wat nu eigenlijk met ‘witwassen’ wordt bedoeld. Deze 
term kan tot veel verwarring leiden. In beleidsstukken wordt het vaak als een 
ingewikkeld concept voorgesteld waar verschillende handelingen (verkrijgen, 
plaatsen, verhullen, integreren) aan te pas komen. Deze handelingen volgen 
elkaar in chronologische volgorde op, waardoor het lijkt dat pas sprake is van 
witwassen als het criminele geld uiteindelijk ook daadwerkelijk in de legale eco-
nomie is geïnvesteerd. Voor opsporingonderzoeken is dit absoluut geen vereiste. 
In opsporingsdossiers draait het namelijk alleen om de juridische invulling van 
het artikel 420bis WvSr. Oftewel, iemand maakt zich hieraan schuldig als deze 
van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreem-
ding 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 dat 
het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf. Of een 
voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp 
gebruikt maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – 
afkomstig is uit enig misdrijf  

In het tweede hoofdstuk is verder uitgebreid op de strategie ingegaan. Het 
blijkt dat sinds 2008, de aanpak van witwassen binnen de DNR een nieuwe fase 
is ingegaan. Er zijn twee zelfstandige financiële opsporingsteams opgezet en 
daarnaast is een aparte informatiepoot opgericht. In deze nieuwe fase is het ver-
volgen van criminele financiële facilitators leidend. Een punt van zorg is wel dat 
op het moment van schrijven de informatiepositie nog verre van geoptimaliseerd 
is. Hierdoor is ook niet duidelijk hoe actueel de top-x van financiële facilitators is.

Daarnaast blijft er aandacht voor diverse strategische thema’s. Het gaat hier om 
criminele investeringen in de vastgoedsector, het verplaatsen van (contant) geld, 
bijzondere witwasconstructies en het ontnemen van crimineel vermogen. Deze 
thema’s staan al jaren op de agenda en worden met wisselend succes opgepakt. 
Zo zijn in 2007 en 2008 enkele criminele investeringen in vastgoed ontdekt, er 
zijn geldstromen van miljoenen euro’s naar Zuid-Amerika, Dubai en Pakistan 
blootgelegd en enkele criminelen die door middel van de Black Market Peso 
Exchange en Emoney hun geld witwasten, zijn een halt toegeroepen. De aan-
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pak van financiële facilitators verhoudt zich ook goed met deze thema’s omdat 
deze personen actief zijn in de vastgoedsector, (contant) geld verplaatsen en 
bijzondere witwasconstructies oprichten. 

Maar hoewel er in de onderzoeksperiode voor miljoenen euro’s aan crimineel 
verkregen vermogen is ontnomen, laten de opsporingsonderzoeken ook zien dat 
rechercheurs hierbij nog niet alle kansen hebben benut. Per slot van rekening 
gaat het in de opsporingsonderzoeken van de DNR voornamelijk om handels
misdaad, misdaad die bij uitstek draait om financieel gewin. 

Het derde hoofdstuk laat zien dat witwassen niet altijd als een complete hande-
ling hoeft te worden opgevat. Dat wil zeggen, er kan ook al sprake zijn van 
witwassen zonder dat er met crimineel geld in de legale economie aankopen 
zijn gedaan. Hier wreekt zich namelijk een discrepantie tussen het wetenschap-
pelijke discours over witwassen (als concept) en de juridische interpretatie van 
witwassen (als strafbare handeling). Waar academische discussies over een keten 
van handelingen gaan, is met artikel 420bis WvSr. in de hand al direct aan het 
begin, midden of eind van het criminele bedrijfsproces op te treden. Immers, op 
het moment dat een verdachte bijvoorbeeld geld verdient met de smokkel van 
een lading cocaïne, is dit geld uit criminele handelingen verkregen en maakt 
deze persoon zich dus juridisch schuldig aan witwassen. Maar ook gedurende 
de plaatsings- of verhullingsfase is sprake van een voltooid delict in de zin van 
420bis WvSr. Zelfs het onverklaarbare uitgavenpatroon van een crimineel kan 
voldoende aanleiding zijn om hem in onderzoek te nemen. Oftewel, een opspo-
ringsonderzoek naar witwassen kan ook zelfstandig vanuit de ‘integratiefase’ 
worden begonnen.

Het is wel belangrijk om een verschil in moeilijkheidsgraad aan te brengen. 
Contant geld dat direct afkomstig is van enig misdrijf, is door iedere rechercheur 
vrij eenvoudig in beslag te nemen. Geld dat een heel traject van plaatsing, 
versluiering en integratie heeft doorlopen, vergt meer specialistische kennis om 
te kunnen ontnemen. Met de term ‘ontnemen’ is ook een begripsverwarring te 
constateren. In de strategienota’s wordt witwassen en het ontnemen van crimi-
neel geld vaak op één lijn gesteld. Daar is echter verschil in aan te brengen. Voor 
het ontnemen van crimineel geld hoeft niet altijd een witwasdossier te worden 
opgesteld. Bijvoorbeeld, de contanten die afkomstig zijn van een crimineel feit, 
kunnen zonder ingewikkelde berekeningen relatief eenvoudig in beslag worden 
genomen. Hoewel er juridisch weliswaar sprake is van witwassen (het geld is 
immers uit crimineel feit verkregen), is voor zo’n inbeslagname geen witwason-
derzoek nodig. Dat betekent dat alle DNR-units dan ook aan ontneming kunnen 
doen. Een geheel ander verhaal zijn de financiële facilitators. Alleen de financiële 
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teams kunnen opsporingsonderzoek naar financiële facilitators verrichten van-
wege hun hogere kennisniveau en de geheel eigen opsporingsdynamiek die hier 
bij komt kijken. 

41h o o f d s t u k  5  –  C o n C l u s i e



Literatuur

Algemene Rekenkamer (2008). Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. 
’s Gravenhage: Sdu Uitgevers.

Beleidsprogramma FINEC 2008.

Bovenkerk, F. (2001). Misdaadprofielen. Amsterdam: Meulenhoff.

Kleemans, E. R., Brienen, M. E. I., & Van de Bunt, H. G. (2002). Georganiseerde 
criminaliteit in Nederland: Tweede rapportage op basis van de WODCmonitor. 
Den Haag: WODC.

Klerks, P. P. H. M. (2000). Groot in de hasj : Theorie en praktijk van de georgani
seerde criminaliteit. Alphen aan den Rijn: Samsom.

KLPD-DNR (2005). Strategiedocument: Focus op witwassen 2005-2007. Drieber-
gen: Korps landelijke politiediensten/Dienst Nationale Recherche.

KLPD-DNR (2005b). Dienstjaarplan 2006. Driebergen: Korps landelijke politie-
diensten/Dienst Nationale Recherche.

KLPD-DNR (2006). Dienstjaarplan 2007. Driebergen: Korps landelijke politiedien-
sten/Dienst Nationale Recherche.

KLPD-Dienst IPOL (2008). Witwassen, Verslag van een onderzoek voor het Nati-
onaal dreigingsbeeld criminaliteit met een georganiseerd karakter. Zoetermeer: 
Korps landelijke politiediensten/Dienst IPOL.

KLPD-DNR (2009) Modeldossier Witwassen. Driebergen: Korps landelijke politie-
diensten/Dienst Nationale Recherche.

LP (2009). Verantwoordingsbrief Landelijk Parket aan College van Procureurs-
generaal over aanpak georganiseerde misdaad, 11-05-2009, pl-nv-1390.

LP & KLPD-DNR (2008).  Strategiedocumenten op de aandachtsgebieden van de 
Nationale Recherche 2008-2012. Landelijk Parket, Korps landelijke politiedien-
sten/Dienst Nationale Recherche (vertrouwelijk).

6

42 w i t w a s s e n  –  C B a - m o n i t o r  2 0 0 9 h o o f d s t u k  6  –  l i t e r at u u r



Paoli, L. (2003). Mafia brotherhoods: Organized crime, Italian style. New York: 
Oxford University Press.

Staatscourant (4-4-2008). Aanwijzing witwassen. Nr. 45 p.15-20.

Stuurgroep Koers 2010 (2007). Overall Beeld Bedrijfsplannen Koers 2010. Versie 
1.9.

Van Duyne, P.C. (2002). Money-Laundering: Pavlov’s Dog and Beyond. The 
Howard Journal of Criminal Justice. 37(4), 359-374.

Vaste commissie voor Justitie (2009). Vaststelling van de begrotingsstaten van 
het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010. Verslag houdende een lijst van 
vragen en antwoorden. Nr. 32123 VI. 

43h o o f d s t u k  6  –  l i t e r at u u r






