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van honderd eurobiljetten. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - De bedragen die in Nederland omgaan bij witwassen lopen in de miljarden. Uit

een schatting die is gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaat het om 16

miljard.

De berekening is wel gebaseerd op cijfers uit 2014. Dat komt omdat internationale

criminaliteitscijfers van de afgelopen jaren nog niet officieel zijn vastgesteld. Maar volgens de

onderzoekers, die de cijfers met 2004 hebben vergeleken, is de uitkomst van het onderzoek zeker

van belang, omdat andere onderzoekers stellen dat er miljoenen omgaan in witwassen, maar het

blijkt om miljarden te gaan.
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„Het blijft lastig in te schatten wat deze cijfers voor de situatie van nu betekenen. Maar we hebben

nu een vergelijking gemaakt met tien jaar geleden en we zien wel een stabiele trend”, aldus Joras

Ferwerda van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek deed in opdracht van het

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Voor 90 procent is het geld afkomstig van drugshandel en fraude. Dat baart de onderzoekers

zorgen omdat de fraude toeneemt. „Daar hebben we ook het minste zicht op. Er zijn veel

verschillende vormen van fraude.”

Interesse in meer spraakmakend nieuws? Wij zitten er elke dag bovenop. 

Neem nu een abonnement op De Telegraaf en krijg onbeperkt toegang tot onze beste artikelen en

video’s. Bekijk onze aanbiedingen!

BEKIJK MEER VAN

witwassen wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (wodc)
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POPULAIRE VIDEO'S

14 jun.

Zingende Máxima verrast jarige medewerker
11 jun.

Insta-babe onder vuur door topless achtbaanrit
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