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Utrechts onderzoek: 16 miljard euro per jaar
witgewassen

UTRECHT - Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van
witwassen in Nederland. Op jaarbasis gaat het om zo'n 16 miljard euro. De berekening is
gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC, het
onderzoeksinstituut gelieerd aan het ministerie van justitie en veiligheid. 
 
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, analyseerden ze een berg data over onder
meer de omvang van de criminaliteit in Nederland en over de witwasstromen tussen landen. Van
de 16 miljard euro komt 9,1 miljard uit het buitenland. Het geld is voor 90 procent afkomstig van
drugshandel en fraude, meldt Trouw. 
 
Omdat de criminaliteitscijfers van recentere jaren nog niet o�cieel zijn vastgesteld, geldt de
schatting van 16 miljard euro voor 2014. Er is volgens de onderzoekers geen reden te denken dat
er sindsdien veel is veranderd. 

 MAANDAG 5 NOVEMBER 2018, 05.44 UUR

DEEL DIT ARTIKEL

j  q  o  n  p

Foto: ANP

https://www.rtvutrecht.nl/
https://www.trouw.nl/samenleving/nog-altijd-wassen-criminelen-in-nederland-miljarden-euro-s-wit~ae172327/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.rtvutrecht.nl/nieuws/1835051/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Utrechts+onderzoek:+16+miljard+euro+per+jaar+witgewassen&url=https%3a%2f%2fwww.rtvutrecht.nl%2fnieuws%2f1835051/
https://plus.google.com/share?url=https%3A//www.rtvutrecht.nl/nieuws/1835051/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.rtvutrecht.nl/nieuws/1835051/&title=Utrechts+onderzoek:+16+miljard+euro+per+jaar+witgewassen&summary=&source=RTV+Utrecht
javascript:window.print()


15/6/2019 Utrechts onderzoek: 16 miljard euro per jaar witgewassen | RTV Utrecht

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1835051/utrechts-onderzoek-16-miljard-euro-per-jaar-witgewassen.html 2/45

 
De laatste keer dat er vanuit de wetenschap een concreet getal op het witwassen is geplakt, was
in 2004. Toen kwam de schatting uit op 18,5 miljard euro. Op basis van meer data is een nieuwe
schatting gemaakt voor 2004 die lager uitkomt: op 13 miljard euro. 
 
Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te
verbergen. 

 
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.  
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ANDEREN LEZEN OOK

Sneltrams eruit na aanrijding bij
Westraven
NIEUWEGEIN - Door een aanrijding
kan de sneltram niet rijden tussen
Utrecht Centraal en ...

Nieuw slim alarmsysteem
De beveiligingstruc waarmee
Nederlandse huiseigenaren hun
huis beveiligen

Utrechtse wijk Zuilen was ook in
vroege ...
UTRECHT - Een bijzondere vondst
in de Utrechtse wijk Zuilen: langs de
rivier de Vecht zijn ...

Beantwoord de 14 vragen
Ervaart u ongemakken tijdens uw
nachtrust of wordt u gewoon niet
lekker wakker.

Eddie Vedder (Pearl Jam) krijgt
ontmoeting met ...
UTRECHT - De ontmoeting met een
Utrechtse blondine maakte 27 jaar
geleden zoveel indruk bij ...

Vier inbraken in dezelfde straat
in Maarn, ...
MAARN - In Maarn is binnen een
uur maar liefst vier keer ingebroken
in dezelfde straat.
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