
49februari 2020 | nummer 1 | Het Register
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Witwassen
Dit artikel spitst zich toe op de ontwikkelingen rondom het strafbare feit witwassen (art. 420bis Sr). Sinds de 
uitbreiding van de witwaswetgeving per 2017 staat witwassen weer volop op de (vervolgings)agenda. Ook 
belastingadviseurs krijgen hier - al dan niet via de Wwft - mee te maken, aangezien belastingfraude het grondfeit 
voor witwassen kan vormen. Witwassen (van belastingfraude) wordt ook wel als ‘vangnet-artikel’ in de opsporing 
en vervolging ingezet. 

Hoewel witwassen sinds de inwerkingtreding in 2001 aanvanke-
lijk een ruime strafbaarstelling betrof, werd deze door de kwalifi-
catie-uitsluitingsgrond in 2010 door de Hoge Raad ingeperkt. Het 
enkele bezit van crimineel vermogen dat uit een door iemand 
zelf gepleegd misdrijf was verkregen, vond de Hoge Raad onvol-
doende strafwaardig. Hieraan lag de idee ten grondslag het 
grondmisdrijf (meer) centraal te stellen. Sinds de uitbreiding in 
2017 lijkt het grondmisdrijf echter weer naar de achtergrond te 
zijn verschoven en dat kan ook voor fiscale fraudezaken gevolgen 
hebben.   

Focus op witwassen
“Indien je mensen in de straat ziet met dure auto’s en dure kleding 
maar die nooit een dag gaan werken,” is dat informatie die het 
Openbaar Ministerie graag wil hebben. Dit zei de persofficier van 
het OM in de uitzending van Omroep Brabant van 30 december 
2019. Het OM kondigde aan in Brabant vanaf 2020 de naam en 
een foto van een verdachte openbaar te maken - niet ter opspo-
ring maar - met als doel na een veroordeling crimineel verdiend 
geld te achterhalen. Jaarlijks zou zo’n 16 miljard euro worden wit-
gewassen en daar is meestal geen belasting over betaald. De fo-
cus op de afpak van crimineel geld, komt ook naar voren in het 
Plan van aanpak witwassen dat in juni 2019 aan de Tweede Ka-
mer werd gepresenteerd en resulteerde in conceptwetgeving. De 
aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking - hoewel 
belastingontwijking binnen de wettelijke kaders gebeurt - is een 
aanverwant thema dat eveneens hoog op de agenda van het ka-
binet staat. Denk aan het tegengaan van brievenbusfirma’s of an-
dere constructies met belastingvoordelen en de implementatie 
van het UBO-register. Deze maatregelen zouden bovendien moe-
ten bijdragen aan de aanpak van witwassen. Ook het samenwer-
kingsverband FEC - dat erop gericht is de integriteit van de finan-
ciële sector te versterken - formuleerde witwassen als één van de 
drie thema’s van 2019. Een snelle zoekslag op www.uitspraken.
rechtspraak.nl leert dat er 855 (strafrechtelijke) uitspraken zijn 
gepubliceerd in 2019 waarin witwassen voorkomt. Zowel qua 
wetgeving en beleid, als in de opsporing, vervolging en recht-
spraak kun je dus niet om het strafbare feit witwassen heen. Deze 
focus zal naar verwachting onverminderd voortduren in 2020.

Witwassen of belastingfraude?
Op witwassen staat maximaal zes jaar gevangenisstraf; op ge-
woontewitwassen zelfs acht jaar. Dit terwijl de lat voor een bewe-
zenverklaring vrij laag ligt. Niet bewezen hoeft te worden door wie 
of wanneer het onderliggende misdrijf is begaan. Onder meer het 
verbergen of overdragen van voorwerpen afkomstig uit misdrijf 

kan al gekwalificeerd worden als witwassen. Van de verdachte 
wordt bovenal een verklaring verlangd voor de herkomst van het 
geld indien er omstandigheden zijn die het vermoeden van wit-
wassen rechtvaardigen. Indien een dergelijke verklaring achterwe-
ge blijft, kan de rechter die omstandigheid in zijn overwegingen 
omtrent het bewijs betrekken. Een passieve proceshouding (bijv. 
een beroep op het zwijgrecht) brengt op deze manier procesrisi-
co’s mee. Daarbij komt dat belastingfraude (al geruime tijd) als 
gronddelict voor witwassen kan gelden. Uitgangspunten van het 
fiscale strafrecht, zoals het niet kunnen opleggen van een ontne-
mingsmaatregel, zijn dan niet van toepassing. De ontnemings-
maatregel kan namelijk wel worden opgelegd bij een veroordeling 
wegens witwassen (met belastingfraude als gronddelict). 

Het Openbaar Ministerie zou er vanwege de lichtere bewijslast 
dus voor (kunnen) kiezen te vervolgen wegens witwassen, terwijl 
het feit eveneens kwalificeert als belastingfraude. Daardoor lijkt 
de eerdere tendens waarin in mindere mate aandacht is voor het 
onderliggende gronddelict van witwassen weer actueel te zijn. 
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