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Jaarlijks wordt er zo'n 13 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in Nederland,
concludeert hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht in een nieuw
onderzoek. Het Financieele Dagblad schrijft hier woensdag over.

Het grootste deel van het witgewassen geld komt uit Nederland zelf, stelt Unger. In Nederland
wordt er zo'n 16 miljard euro aan crimineel geld verdiend, waarvan ongeveer de helft in
Nederland wordt witgewassen. De overige 5 miljard euro komt uit het buitenland, concludeert
de hoogleraar.

Voorpagina Net binnen Populair Meer 

NU.nl 

https://www.nu.nl/weer
https://www.nu.nl/verkeer
https://www.nu.nl/aandelen
https://www.nu.nl/tvgids
https://www.nu.nl/live/voetbal
whatsapp://send?text=Bekijk+dit+artikel+op+NU.nl%3A+https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Feconomie%2F6010587%2Fcriminelen-wassen-jaarlijks-zon-13-miljard-euro-wit-in-nederland.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.nu.nl/economie/6010587/criminelen-wassen-jaarlijks-zon-13-miljard-euro-wit-in-nederland.html
http://twitter.com/intent/tweet/?text=%27Criminelen+wassen+jaarlijks+zo%27n+13+miljard+euro+wit+in+Nederland%27&url=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Feconomie%2F6010587%2Fcriminelen-wassen-jaarlijks-zon-13-miljard-euro-wit-in-nederland.html&via=NUnl
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.nu.nl/economie/6010587/criminelen-wassen-jaarlijks-zon-13-miljard-euro-wit-in-nederland.html
http://messagent.sanomadigital.nl/optiext/optiextension.dll?articleid=6010587&ID=dRGdHmKfgt3BAlnR%252BQ9vk_W5Lb69wkEmPBl9sZvXm2L8xXJZYeeXsfXVv7lxB9FE%252B0SGHjv5qOdbEhNtTQ
https://fd.nl/economie-politiek/1324184/bijna-13-mrd-wordt-er-jaarlijks-witgewassen-in-nederland
https://www.nu.nl/
https://www.nu.nl/net-binnen
https://www.nu.nl/meest-gelezen
https://www.nu.nl/


6-1-2020 'Criminelen wassen jaarlijks zo'n 13 miljard euro wit in Nederland' | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

https://www.nu.nl/economie/6010587/criminelen-wassen-jaarlijks-zon-13-miljard-euro-wit-in-nederland.html 2/6

Alles bij elkaar opgeteld is het witgewassen geld goed voor ongeveer 1,6 procent van de
Nederlandse economie. Een groot deel van het in Nederland witgewassen geld stroomt
vervolgens weer door naar het buitenland: ruim 4 miljard euro.

Witwasexpert Unger verrichte het onderzoek in samenwerking met iCOV, de infobox crimineel
en onverklaarbaar vermogen. ICOV is een samenwerking tussen onder andere politie, het
Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en FIU Nederland. Laatstgenoemde is het meldpunt
voor ongebruikelijke transacties.

De hoogleraar kreeg voor het onderzoek onder meer toegang tot transactiemeldingen van
banken en casino's, waardoor de criminele geldstromen nauwkeuriger berekend konden
worden.
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