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Witwassen in
Nederland: bijna
€13mrdper jaar

Gaby deGroot en Johan Leupen
Amsterdam

Jaarlijkswordtbijna€13mrdaancrimineelgeld
inNederlandwitgewassen. Het grootste deel
daarvanisafkomstiguitNederlandzelf,zoblijkt
uitnieuwonderzoekvanhoogleraareconomie
Brigitte Unger van deUniversiteit Utrecht. Als
doorvoerland van crimineel geld blijkt Neder-
landminderpopulair dangedacht.

Witwasexpert Unger kreeg voor haar onder-
zoektoegangtottransactiemeldingenvanonder
meer banken, casino’s en autodealers, en kon
daardoor voor het eerst nauwkeurige bereke-
ningenmaken van criminele geldstromen. Ze
werktedaartoesamenmetiCOV,deinfoboxcri-
mineelenonverklaarbaarvermogen.Dit iseen
samenwerkingsverbandvanonderanderepoli-

tie,OpenbaarMinisterie (OM),Belastingdienst
enFIUNederland,hetmeldpuntvoorongebrui-
kelijke transacties. Unger presenteerde de re-
sultatengisterenopeenbeslotenbijeenkomst.

Deonderzoekers gaanervanuit dat jaarlijks
in Nederland bijna €16 mrd aan crimineel
geld wordt verdiend. Daarvan wordt de helft
inNederlandwitgewassen.Daarnaast stroomt
€5mrd crimineel geld uit het buitenlandNe-
derlandbinnen.Tezamenisditgoedvoor1,6%
van het Nederlandse bruto binnenlands pro-
duct (bbp).Meer dan €4mrd daarvan stroomt
weer door naar het buitenland. Verreweg het
meestegeldwordtwitgewassen indeVSenhet
Verenigd Koninkrijk: ze zijn samen goed voor
bijna €340mrd oftewel 40% van het geschatte
witwastotaal van36Oeso-landen.

Ungerkreeginzagein77.000verdachtetrans-

acties tussen 2009 en 2014 vanmeldpunt FIU.
HetgaatomtransactiesdiedoordeFIUverdacht
verklaard zijn na bijvoorbeeldmeldingen van
banken.

Die sector is zelf onderwerp van onderzoek
door het OMnaar het al dan niet juistmelden
vantransacties. INGtrofvorig jaareenschikking
van €775mln vanwege tekortkomingen in het
onderzoeknaarwitwassen.Rabomoesteenboe-
te van€1mlnbetalen.Bij ABNAmro ishetOM
dit jaar een onderzoek gestart naarmogelijke
tekortkomingen inde strijd tegenwitwassen.

Denieuweanalyseoverwitwasseniseenaan-
vullingoponderzoekdatBrigitteUngereenjaar
geleden publiceerde in opdracht vanWODC,
het onderzoeksbureau van hetministerie van
Justitie. Toenwerd de omvang vanwitwassen
inNederland geschat op ruim €16mrd. Beide
onderzoekenhebbenalsbasisdezelfdewereld-
wijde opbrengstenuit drugshandel en fraude.

‘Hetvorigeonderzoeksmodelwasgebaseerd
op aannames over het gedrag vanwitwassers.
Nuhebbenwijvoorheteerst toeganggekregen
totwitwasdataendaadwerkelijkwitwasgedrag
engeldstromenkunnen schatten’, zo zegt zij.

Opbasis vandeFIU-data, dieUnger enhaar
teamineenstriktbeveiligdeomgevingenalleen
op geaggregeerde basismochten inzien, is ge-
kekennaardeaantrekkelijkheidvanNederland
alswitwasland.Daarna isdezemethodeopan-
dere landen toegepast. De omvang vande eco-
nomieblijktbepalendtezijnvoordeaantrekke-
lijkheidvoorwitwassen. ‘Alseenlandeenhoog
bbpheeft,daniserveelgeldteverdienenenvalt
witwassenminder op. En rijke landen blijken
witwasstromenvanelkaaraantetrekken,zeker
als ze ooknog eens aanelkaar grenzen.’

DatgeldtzekervoorNederlandenBelgië.De
rol vanNederland als doorvoerland is kleiner
dan gedacht. Een groot deel van die geldstro-
men gaat door België en Luxemburg. Unger:
‘Maarbelastingontduikingisnietmeegenomen
inditonderzoek,anderszoudedoorstroomvoor
Nederland veel hoger kunnenuitkomen.’

Expertmaakt voor het eerst accurate berekening
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Unger kreeg inzage
in 77.000 verdachte
transacties tussen
2009 en 2014 van
meldpunt FIU
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‘Als ieder in zijn
eigen siloblijft,
pakkenweecht
slimmeboefniet’
Gaby deGroot en Johan Leupen
Utrecht

VolgenshoogleraarBrigitteUnger is
ernogonvoldoendewisselwerking tus-
senbankenenbijvoorbeelddeFIU inde
strijd tegenwitwassen.Zij onderzocht
methaar teamverdachte transacties in
Nederland.

Najarenlobbyengingdedeurtocheenop
eenkier.Omdeomvangvanwitwassen in
Nederland nog beter te doorgronden en
in kaart te brengen, wilden deUtrechtse
hoogleraar economie Brigitte Unger en
haar team verdachte transacties in Ne-
derland onderzoeken.Maar dat verzoek
werd steeds afgewezen. Deze transacties
zijn immers strikt geheimomdat het om
zeer privacygevoelige gegevens gaat.

TochkreegUnger—eenvandegrootste
autoriteiten op dit gebied—dit jaarmet
toestemming van hetministerie van Ju-
stitieonderstrengevoorwaardentoegang
totverdachte transactiesvandeFinancial
Intelligence Unit (FIU). Nadat zij en haar
medewerkers grondig waren gescreend,
mochten ze in een beveiligde ruimte als
eerstebuitenstaanderseendatasetmetge-
aggregeerdeengeanonimiseerdetransac-
ties inzien.

Het resultaat is gisteren tijdenseenbe-
slotenseminarbijDeNederlandscheBank
gepresenteerd.Conclusie isdat jaarlijks in
Nederlandbijna€13mrdwordtwitgewas-
sen, ongeveer 1,5% vanhet bruto binnen-
landsproduct.Hetonderzoekisgedaanin
samenwerkingmet iCOV, het samenwer-
kingsverband vanondermeerpolitie, Be-

lastingdienst, douane, het OpenbaarMi-
nisterieenFIUNederland.Vandie laatste
instantiekreegUnger inzagein77.000ver-
dachtetransacties,gedaantussen2009en
2014.

Het ispreciesdit soortuitwisselingvan
kennis en inzichtenwaar het internatio-
naalaanschort,zegtUngerineeninterview
methetFD:opsporingsdiensten,openbaar
ministeries,FIU’senbankenblijvenieder
hangenineigenprivacybezwaren,bureau-
cratischebarrièresentunnelvisie.Zemoe-
ten veel intensiever gaan samenwerken,
over de landsgrenzen heen. ‘Als iedereen
inzijneigensiloblijft zitten,krijgenwede
echt intelligenteboevennooit tepakken.’

VWat zijndebelangrijkste inzichtenuit
uwonderzoek?
‘Wehebbennuvoorheteerstkunnenme-
tenwatNederlandzoaantrekkelijkmaakt
voorcriminelegeldstromen.Hetbrutobin-
nenlandsproductspeelteengroterol.Hoe
groterdeeconomischekrachtvaneenland
enhoemeerhandel,hoeminderfoutgeld
er opvalt. Dat geldt voor zowel ontvanger
als zender, endeze landen trekkenelkaar
dusookweer aan.’

‘We zien ookdat het belangrijkste deel
van het criminele geld dat in Nederland
wordt witgewassen, ook inNederland is
verkregen:€8mrd.Drugsenfraudezijnde
voornaamstedelictenwaarmeegeldwordt
verdiend.Datvraagtdusookompreventie-
ve aanpak: de bestrijding van drugsfabri-
cage en -handel, plus bijbehorende frau-
deencorruptie.Derecenteaandachtvoor
ondermijnendecriminaliteit isvanuithet
perspectief van dit onderzoek gezien dus
logischgebleken.’

VHoedoetNederlandhet qua antiwit-
wasbeleid?
‘Westaaniniedergevalaandegoedekant
van het spectrum qua meldingsbereid-
heid, en Nederland heeft witwassen als
eenvandeeerste landengecriminaliseerd.
Dat schrikt criminelenaf.Het landscoort
ooklaagopdecorruptielijstenenlaatmet
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Criminele geldstromen in Nederland
Bedragen per jaar op basis van onderzoek verdachte transacties
FIU 2009-2014
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deING-schikkingziendathetmenensis.’

V Bij debankenklinkt evenwel de ver-
zuchtingdat het beleidhopeloos inef-
ficiënt is. Zij gevenperbank tientallen
miljoenenuit aanmeldingssystemenen
kieperenkarrenvrachtendata ongefilterd
over de schutting vandeoverheid.Die
heeft veel teweinigmankracht omer iets
mee tedoen.
‘Dat is helaas ook waar. Banken worden
er numee belast om recht en orde te be-
waken. Endat is eigenlijk zeer ongebrui-
kelijk indegeschiedenis,datdepublieke
sector op dit terrein zo veel overlaat aan
demarkt. Boeven vangen is niet iets wat
deprivate sector ziet als zijn verantwoor-
delijkheid.’

‘Het probleem is vooral dat er nog on-
voldoendewisselwerking is tussen ban-
ken en bijvoorbeeld de FIU. Diemoet de
bankenwelmeerfeedbackgaangeven:dit
was goed, dat was niks. Dat is niet alleen
belangrijkzodatdebankenhunsystemen
beter kunnen inregelen,maar ook omde
betrokken werknemers gemotiveerd te
houden. Ze willen ookwetenwaar ze het
voordoen.DeRekenkamerheefthierover
al in2014 terechtekritiekgeuit:weweten
niet wat het rendement is van al diemel-
dingen.’

VWaarom leverenal diemeldingendan
zoweinig veroordelingenop?
‘De rechter heeft duidelijkmoeitemet de
omkering van bewijslast, ook al is dat in
theoriewelmogelijk.MaarookhetOMzelf
concludeert vaak dat er onvoldoende be-
wijs is.Endatheeft veel temakenmethet
grensoverschrijdendkaraktervanveelwit-
wasconstructies.’
‘De vele rechtshulpverzoeken die ze

moeten doen, lange verwerkingstijden,
bureaucratie, de verschillen tussen FIUs,
hetmaakt de internationale samenwer-
kingheel lastig. Als iedereen in zijn eigen
siloblijftzitten,krijgenwedeechteboeven
nooit te pakken.De intelligentste boeven
niet althans.’
‘Ermist nog een centraal register bin-

nenEuropa. Jemoet tochweten:watdoen
al die bedrijven in andere landen?Duits-
landheeftheel langverzetgepleegdtegen
meer transparantie op dit gebied. En Ier-
land ook.Dat leeft in feite vande intrans-
parantie.’

V Dat klinkt niet erghoopgevend. Tegelij-
kertijd bentubest optimistisch.
‘Ja, omdat de opkomende trend toch is
dat we steedsmeer delen. Denk dan niet
alleen aan Europese richtlijnen diemeer
samenwerkingaanjagen,maarookaande
opkomstvanallerleicivielesystemen:Tax
JusticeNetwork,dePanamaPapers,aller-
lei leaks en klokkenluiders. Die brengen
overheden ook in beweging. Zonder hen
zoudenwenognietsweten.Deboodschap
is dus ook: als de overheid het niet doet,
doendecivielesystemenindemaatschap-
pij het wel. Iedereen kan inmiddels zien
dat er te veel fout gaat.’

“
‘Ermist nog
eencentraal
register
binnen
Europa’
Brigitte Unger
hoogleraar economie
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