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BNR: 'Aantal witwaszaken voor eerst sinds vijf
jaar gedaald'
Voor het eerst sinds vijf jaar daalt het aantal witwaszaken. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio
heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak.
Sinds 2016 steeg het aantal witwaszaken dat voor de rechter werd gebracht van 920 naar 1504. In 2020 daalde het
aantal vonnissen echter naar 1447, aldus de nieuwszender. De Raad voor de rechtspraak denkt dat die daling vooral te
danken is aan de coronacrisis. Rechtbanken sloten tijdens de lockdown ook hun deuren en liepen daardoor een
achterstand op. Ook is nog niet in alle zaken die in 2020 voor de rechter kwamen al uitspraak gedaan.
Het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de rechtspraak moeten wel veel meer inzicht geven in de zaken die zij
behandelen, meent onderzoeker Joras Ferwerda van de Universiteit van Utrecht op BNR. "We kennen nu alleen het
totaal aantal zaken in vergelijking met voorgaande jaren, maar dat zegt niets over het totale witwasvolume." Er moet
meer informatie beschikbaar zijn over wie er achter witwaspraktijken zitten, om een e ectieve aanpak te kunnen
opzetten.
Oud-FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld, nu directeur van het nanciële O shore Kenniscentrum, deelt dat
gevoel. "Als we meer informatie hebben over de witwaszaken en delicten die daaraan ten grondslag liggen, zoals
fraude of corruptie, kunnen we onze opsporing hier veel beter op laten aansluiten", stelt hij op BNR Nieuwsradio.
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Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan
In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een
minicollege over verschillende vormen van witwassen. 
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Strafzaak tegen Britse bank NatWest om
witwaskwestie
De Britse nancieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank
NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of
klanten wel te goeder... 
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Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol
accountants bij georganiseerde misdaad'
Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen,
makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit
dan op hun rol... 
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FIOD op jacht
De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in NoordBrabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke
transacties. Het betreft... 
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'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken
vastgoedsector te voorkomen'
Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector
is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als
tussen de overheid... 

