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Organisatiecriminaliteit

• Motieven en gelegenheden op verschillende
niveaus

• Markten waarop criminaliteit welig tiert als gevolg
van 

1) Aantrekkelijke structurele condities: prikkels, 
gelegenheden en geringe pakkans

2) Culturele omstandigheden: normalisering van 
deviant gedrag / wegkijkgedrag

3) Gebrekkig toezicht



Witwassen

• In de kern gaat het om het voorwenden van een legale herkomst
van vermogen dat direct of indirect van een misdrijf afkomstig is.

• Niet te veel bekommeren om de hoeveel-vraag
• De hoe-vraag is interessanter en daarmee samenhangend de 

vraag hoe het logistieke proces met betrekking tot witwassen kan
worden verstoord.

• Placement-layering-integration
• Kwetsbare markten: o.a. vastgoed, kunst, sport;
• Maar let op: slechts deel van het crimineel vermogen slaat in 

Nederland neer



Context

• NL als logistiek paradijs en financieel centrum
• Klimaat in NL voor buitenlandse investeerders

buitengewoon aantrekkelijk, maar……..
• Dat trekt ook malafide investeerders aan;
• Economische versus justitiële belangen
• Of geen tegenstelling?



Structurele condities

Investeringen in vastgoed:
• Laagdrempeligheid;
• Groot volume;
• Van zekere aard;
• Moeilijk vast te stellen objectieve waarde; mogelijkheden tot 

manipulatie
• Speculatie van oudsher intrinsiek onderdeel van deze markt;
• Schuilmogelijkheden: scheiding van juridisch en economisch 

eigendom; rechtspersonen
• Creëren van ‘witte’ winst;



Culturele setting

Mores in de markt
• Gesloten settings
• Ons-kent-ons
• Voor wat, hoort wat
• Status en prestige
• Muren van stilzwijgen en wegkijkgedrag



Toezicht

• Lange tijd vooral instrumenteel en reactief;
• Maar meer nadruk komen te liggen op preventie en 

risico-analyse;
• Compliance en governance
• Rol van de banken en andere financiele instellingen
• Rol van de professionele beroepsgroepen



Economische crises voor
fraudebestrijding vaak een
blessing in disguise
• Er verdampt veel vermogen, dus ook crimineel

vermogen
• Misstanden komen eerder aan het licht;
• Maatschappelijke verontwaardiging over 

misstanden groter



Maar heeft ook een keerzijde

• De behoefte aan investeringen maakt dat we misschien
minder kritisch kijken naar de herkomst van vermogen;

• Poortwachters die zelf bijna bezwijken onder de druk
• Financiele mogelijkheden om te investeren in know 

how en capaciteit om dammen op te werpen tegen
misstanden nemen af. 

• Vertrouwen tussen publieke en private partners onder
druk?


