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Verhullen van de herkomst  
bij witwassen

Een stand van zaken en handvatten voor de praktijk

mr. W.H. Hulst & mr. S. Visser*

1. Inleiding

Als witwassen is in het Wetboek van Strafrecht in art. 
420bis lid 1 sub b strafbaar gesteld het voorhanden hebben, 
verwerven, overdragen, omzetten of gebruik maken van 
een voorwerp dat uit een misdrijf afkomstig is. Toen wit-
wassen in 2001 expliciet strafbaar werd gesteld in het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht1 overwoog de minis-
ter daartoe in de memorie van toelichting – samengevat 
– dat de aanpak van witwassen via de helingbepalingen op 
een belangrijke beperking stuitte, te weten de heler-steler-
regel. De helingbepalingen zorgden ervoor dat de ver-
dachte niet voor witwassen vervolgd zou kunnen worden 
als hij een voordeel uit eigen misdrijf had verkregen en 
dat vervolgens zelf in het witwastraject had gebracht. In 
de memorie van toelichting valt te lezen dat de minister 
van oordeel was dat witwassen ook strafbaar behoorde te 
zijn wanneer het om opbrengsten ging uit eigen misdrijf.2 
Dat opende voor een aantal strafzaken de mogelijkheid dat 
een verdachte door het Openbaar Ministerie kon worden 
vervolgd voor het enkele voorhanden hebben van een goed 
uit eigen misdrijf (ter voorbeeld: de dief die een fiets steelt, 
wast ook direct die fiets wit op het moment dat hij deze 
steelt. Hij heeft de fiets immers ‘voorhanden’). Dit bracht 
de Hoge Raad voor een dilemma: naar de tekst van de wet 
is het enkele voorhanden hebben van een goed uit eigen 
misdrijf voldoende voor een witwasveroordeling maar 
blijkens de memorie van toelichting is het doel van de 
witwasbepalingen het aanpakken van de aantasting van de 
integriteit van het financiële en economische verkeer en de 
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bedreiging van de openbare orde. Worden deze aangetast 
bij het enkele voorhanden hebben van een goed uit eigen 
misdrijf afkomstig? De Hoge Raad beantwoordde deze 
laatste vraag ontkennend en kwam met een oplossing.3 
Deze oplossing wordt in de dogmatiek de kwalificatieuit-
sluitingsgrond genoemd.

Gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak willen wij 
een juridisch kader geven waarin wordt uitgelegd wat 
deze kwalificatieuitsluitingsgrond inhoudt (§ 2), hoe de 
rechterlijke macht deze kwalificatieuitsluitingsgrond heeft 
toegepast in de praktijk (§ 3), hoe deze kwalificatieuit-
sluitingsgrond zich verhoudt tot het begrip herkomst 
genoemd in sub a van art. 420bis lid 1 (§ 4) en tot slot 
zullen wij enkele handvatten voor de praktijk (opsporing, 
vervolging, rechterlijk oordeel en verdediging) bieden (§ 5).

Belangrijk om te vermelden is dat momenteel wordt 
gewerkt aan een wetsvoorstel, waarin wordt voorgesteld 
de witwasartikelen aan te passen.4 Gezien het feit dat dit 
voorstel nog niet is goedgekeurd door de Tweede Kamer 
en de Eerste Kamer, zullen wij in dit artikel uitgaan van 
het thans geldende recht.

2. De kwalificatieuitsluitingsgrond

2.1. De introductie van de kwalificatieuitsluitingsgrond

De witwasbepalingen kennen een internationale achter-
grond en zijn ruim omschreven.5 Borgers achtte dit een 
probleem, zo valt te lezen in zijn annotatie bij een Hoge 

3 HR 26 oktober 2010, NJ 2010, 655, m.nt. N. Keijzer.
4 Zie hierover uitgebreid M.J. Borgers & T. Kooijmans, ‘Van 

probleem naar oplossing en weer terug: het conceptwets-
voorstel aanpassing witwaswetgeving’, DD 2015/8.

5 Kamerstukken II 1999/2000, 27 159, nr. 3 (MvT) en HR 2 
oktober 2007, NJ 2008, 16, m.nt. Borgers.
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Raad arrest.6 Om de strafbaarstelling minder ruim te laten 
zijn dan hij naar de wettekst is, introduceerde de Hoge 
Raad bij uitspraak van 26 oktober 2010, NJ 2010, 655 de 
in de inleiding genoemde kwalificatieuitsluitingsgrond.7 
De overweging van de Hoge Raad kwam er kort gezegd 
op neer dat het enkele voorhanden hebben van een voor-
werp afkomstig uit eigen misdrijf niet als witwassen kan 
worden gekwalificeerd. De reden hiervoor is dat uit de 
wetsgeschiedenis volgt dat strafbaarstelling van witwassen 
strekt ter bescherming van de aantasting van de integriteit 
van het financieel en economisch verkeer en de openbare 
orde. Het enkele voorhanden hebben van een voorwerp 
uit eigen misdrijf is niet aan te merken als een inbreuk 
hierop, aldus de Hoge Raad. Dit betekent dat het enkele 
voorhanden hebben van een voorwerp uit eigen misdrijf 
niet onder de reikwijdte van art. 420bis lid 1 sub b valt. 
Kort gezegd: het is geen witwassen. Wil je tot witwassen 
komen, dan is vereist een (samenstel van) handeling(en) 
van de verdachte die erop gericht is de criminele herkomst 
van een voorwerp te verhullen of te verbergen. Is dit niet 
bewezen? Dan heeft dat tot gevolg dat een bewezen ver-
klaarde gedraging, hoewel die naar de letter van de wet 
binnen de delictsomschrijving van art. 420bis valt, niet 
als witwassen wordt gekwalificeerd. Dit wordt in de dog-
matiek aangeduid als de kwalificatieuitsluitingsgrond. 
Toepassing hiervan leidt vervolgens tot ontslag van alle 
rechtsvervolging.8

Op 18 juni 2013 verklaarde de Hoge Raad de kwalifica-
tieuitsluitingsgrond van overeenkomstige toepassing op 
het bestanddeel ‘verwerven’.9

2.2. Geldt de kwalificatieuitsluitingsgrond ook voor de 
overige bestanddelen van art. 420bis lid 1 sub b?

Op 25 maart 2014 oordeelde de Hoge Raad dat de kwa-
lificatieuitsluitingsgrond in beginsel niet geldt voor de 
andere bestanddelen van art. 420bis lid 1 sub b, te weten, 
‘overdragen’, ‘omzetten’ en ‘gebruik maken van’.10 ‘In 
beginsel’, omdat volgens de Hoge Raad sprake kan zijn van 
het geval waarin een verdachte een bepaald misdrijf heeft 

6 HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 16.
7 Door het Gerechtshof Amsterdam was in 2004 al een soortge-

lijke uitspraak gedaan, zie HR 11 november 2005, NJ 2005, 7.
 De Hoge Raad aanvaardde overigens al eenmaal eerder een 

beperking op de reikwijdte van art. 420bis. Dat was in het 
jaar 2006, zie HR 5 september 2006, NJ 2006, 612 m.nt. M.J. 
Borgers. Zie meer uitgebreid: M.J. Borgers, ‘Rechtsvorming 
door de Hoge Raad en de reikwijdte van de strafbaarstelling 
van witwassen’, DD 2013, 33.

8 Zie ook M.J. Borgers, ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad 
en de reikwijdte van de strafbaarstelling van witwassen’, DD 
2013, 33.

9 HR 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3302. Zie bijvoorbeeld 
ook HR 2 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:121.

10 HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:716.

begaan en zich daarmee automatisch schuldig zou maken 
aan witwassen. Een voorbeeld kwam recentelijk voor de 
rechter: een verdachte had een bedrag van 6.000 euro 
gestolen, wat hij daarna in twee jaar tijd in kleine bedra-
gen op een (eigen) bankrekening had gestort. Vervolgens 
nam hij deze bedragen weer op en betaalde hij er onder 
andere rekeningen mee. De Hoge Raad overwoog dat het 
enkele storten van het geld onmiddellijk uit eigen misdrijf 
afkomstig (te weten, uit diefstal) op de bankrekening niet 
als witwassen kan worden gekwalificeerd. In dit geval was 
volgens de Hoge Raad de kwalificatieuitsluitingsgrond van 
toepassing en was derhalve een aanvullende verhullende 
handeling vereist, welke niet uit de uitspraak van het hof 
kon worden afgeleid. Omdat de verdachte met het geld 
uit misdrijf afkomstig rekeningen had betaald en dus het 
voorwerp (het geld) had omgezet en overgedragen, was 
volgens de Hoge Raad alsnog sprake van witwassen en 
bleef de veroordeling van de verdachte in stand.11

2.3. ‘Onmiddellijk’ uit misdrijf afkomstig

In de witwasbepalingen is zowel het witwassen van voor-
werpen onmiddellijk uit misdrijf afkomstig als middellijk 
uit misdrijf afkomstig strafbaar gesteld. De kwalificatieuit-
sluitingsgrond geldt volgens de Hoge Raad niet voor voor-
werpen middellijk afkomstig uit enig zelf begaan misdrijf.12

2.4. De kwalificatieuitsluitingsgrond en de medepleger

De kwalificatieuitsluitingsgrond geldt niet alleen voor de 
pleger maar ook voor de medepleger van (schuld)witwas-
sen, aldus de Hoge Raad.13

In ditzelfde arrest gaf de Hoge Raad nog een verduidelij-
king voor de kwalificatieuitsluitingsgrond. De Hoge Raad 
oordeelde dat de uitspraak van het Hof onvoldoende was 
gemotiveerd. Uit de bewezenverklaring van het Hof volgde 
dat verdachte en zijn medeverdachte de gelden uit misdrijf 
afkomstig buiten het zicht hadden gehouden van diverse 
banken en de Belastingdienst. Daarop was het oordeel van 
het Hof gebaseerd dat meer was gedaan door de verdachten 
dan het enkele voorhanden hebben van die gelden door-

11 HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913, NJB 2014, 1863.
12 ‘In die gevallen waarin sprake is van voorwerpen die ‘middellijk’ 

afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf 
doordat direct uit misdrijf afkomstige voorwerpen nadien zijn om-
gezet in andere voorwerpen, doet zich niet de onder 3.3 bedoelde 
situatie voor waarin een verdachte die een bepaald misdrijf heeft 
begaan en die daardoor de uit dat misdrijf verkregen voorwerpen 
verwerft of voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig 
maakt aan het witwassen van die voorwerpen. Dat brengt mee 
dat er in beginsel geen grond is de onder 3.3 bedoelde rechtsregels 
ook toe te passen op dergelijke gevallen, nu het automatisme dat 
deze rechtsregels beogen tegen te gaan, zich in die gevallen niet 
voordoet.’ HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702.

13 HR 8 januari 2013, NJ 2013, 264, m.nt. Borgers. 
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dat de gedragingen ook (kennelijk) gericht zouden zijn 
geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van 
de criminele herkomst daarvan. Dat was volgens de Hoge 
Raad niet toereikend. Het Hof had duidelijker moeten 
motiveren waarom de kwalificatieuitsluitingsgrond hier 
niet van toepassing was.

2.5. Conclusie

De rechtspraak overziende is de huidige stand van zaken 
als volgt: in het geval van voorwerp(en) uit eigen misdrijf 
geldt voor de bestanddelen ‘voor handen hebben’ en ‘ver-
werven’ van art. 420bis lid 1 sub b een aanvullende eis voor 
een witwasveroordeling, namelijk dat bewezen moet zijn 
dat een verdachte en/of medeverdachte een of meerdere 
handelingen heeft verricht die gericht zijn (geweest) op 
het verhullen of verbergen van de criminele herkomst 
van het voorwerp. Slechts in uitzonderlijke gevallen geldt 
dit ook voor de overige bestanddelen van art. 420bis lid 
1 sub b. Deze eis geldt niet voor het geval het voorwerp 
‘middellijk’ afkomstig is uit eigen misdrijf.

3. De kwalificatieuitsluitingsgrond in de 
praktijk

3.1 Inleiding

Het aanbrengen van veranderingen in de wetgeving is in 
Nederland toebedeeld aan onze wetgever.14 Voornoemde 
begrenzing van de reikwijdte van de strafbaarstelling 
van witwassen is echter aangebracht door de Hoge Raad, 
onderdeel van de rechterlijke macht. Hoe ver de rechter 
mag gaan bij de uitleg van de wet, blijft een punt van 
discussie in de rechtspraktijk.15 Om adequaat om te gaan 
met het witwasdelict zal de strafrechtpraktijk de lijn van 
de Hoge Raad moeten doorgronden. In deze paragraaf 
trachten wij deze lijn te verduidelijken.

3.2 ‘Verhullen of verbergen van de criminele herkomst’

De vraag die zich aandient bij de toepassing van de kwali-
ficatieuitsluitingsgrond is: welke vormen van voorhanden 
hebben kunnen bijdragen aan het verbergen of verhul-
len van de criminele herkomst en welke niet? Haverkate 
wijst er in 2008 op dat voorhanden hebben zelf vaak een 
versluierend karakter heeft. In de optiek van Haverkate 
is het enkele voorhanden hebben van grote hoeveelheden 

14 Zie art. 81 Grondwet en M.C. Burkens, H.R.B.M. Kumme-
ling, B.P. Vermeulen en R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen 
van de democratische rechtsstaat: inleiding tot de grondslagen 
van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Deventer: Kluwer 
2006, p. 47, 111 en 180-182.

15 Zie bijvoorbeeld M.J. Borgers, ‘Rechtsvorming door de Hoge 
Raad en de reikwijdte van de strafbaarstelling van witwassen’, 
DD 2013, 33.

contant geld aan te merken als een vorm van versluiering.16 
Uit de rechtspraak komt naar voren dat er voornamelijk 
problemen lijken te ontstaan bij dit soort gevallen: het 
aantreffen van verstopte dan wel verborgen contante gelden 
bij verdachten vermoedelijk afkomstig uit eigen misdrijf. 
Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht kampen 
met de kwalificatieuitsluitingsgrond.17 Om te komen tot 
de kwalificatie witwassen bij het voorhanden hebben of 
verwerven van contante gelden zal sprake moeten zijn van 
een verbergende of verhullende handeling van de crimi-
nele herkomst, alleen het verbergen of verhullen van het 
voorwerp is onvoldoende om tot een bewezen verklaring 
onder sub b te komen.

Bij dit laatste vereiste rijzen er nog al eens problemen. 
Want wat is precies een gedraging gericht op het verhullen 
of verbergen van de criminele herkomst? De laatste jaren 
zijn er regelmatig voorbeelden voorgelegd aan de Hoge 
Raad.18 Herhaaldelijk casseert de Hoge Raad wegens een 
motiveringsgebrek met terugwijzing of verwijzing naar 
het hof of doet de zaak zelf af.

Een voorbeeld van deze problematiek is het arrest van de 
Hoge Raad van 4 maart 2014.19

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in deze zaak de bewe-
zenverklaring, het voorhanden hebben van een ketting 
afkomstig uit eigen begaan misdrijf, gemotiveerd op basis 
van de verklaring van verdachte. De verdachte had gedu-
rende zijn verhoor verklaard dat hij de desbetreffende 
ketting van een nicht had gekregen. Het hof merkte die 
verklaring van de verdachte aan als een uitlating waarmee 
de verdachte had willen verbergen of verhullen dat de ket-
ting uit een misdrijf afkomstig was, met als doel de ketting 
voor zichzelf te behouden. De verdachte heeft met succes 
cassatie in gesteld. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

‘Het argument dat de verdachte met zijn door het Hof als 
ongeloofwaardig aangemerkte verklaring ‘heeft willen ver-
bergen of verhullen dat de ketting uit een misdrijf afkomstig 
was’ zegt immers niets over het antwoord op de vraag of 
sprake is van een gedraging die gericht is op het daadwer-
kelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van 

16 G.C. Haverkate, ‘Bereik en toepassing van de Nederlandse 
strafbepalingen inzake witwassen’, in: Witwassen in Neder-
land en België, Preadviezen NVVS, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2008, p. 55-59.

17 HR 7 januari 2014, NJ 2014, 63, Gerechtshof Den Haag 18 
april 2014,ECLI:NL:GHDHA:2014:1377, HR 20 mei 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:1164 en Rb. Rotterdam 29 juli 2014, 
ECLI:NL:RBROT:2014:6385. 

18 Zie voor een overzicht van recente rechtspraak met betrek-
king tot de kwalificatieuitsluitingsgrond: D.R. Doorenbos 
& L.M.J. Backx, ‘Financieel-economisch strafrecht’, DD 
2014/76. 

19 HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:480.
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de ketting als hiervoor bedoeld, maar vormt een omstandig-
heid waaruit het Hof niet meer heeft kunnen afleiden dan 
dat de ketting een criminele herkomst heeft, te weten uit 
het door de verdachte begane, onder 2 bewezenverklaarde, 
misdrijf. Het oordeel van het Hof is dan ook ontoereikend 
gemotiveerd.’20

Een ander voorbeeld is het arrest van de Hoge Raad van 
16 december 2014.21 Het Hof had in deze zaak geoordeeld 
dat de geldbedragen onmiddellijk afkomstig waren uit een 
door de verdachte zelf begaan misdrijf. Het Hof heeft om 
die reden in dit verband getracht te motiveren dat het voor-
handen hebben van de geldbedragen ‘heeft bijgedragen 
tot het verbergen of verhullen van de criminele herkomst 
ervan’, maar heeft tegelijkertijd volgens de Hoge Raad niet 
meer vastgesteld dan dat verdachte een geldbedrag onder 
zich had en een geldbedrag in een kluis in zijn woning 
bewaarde. Uit die enkele vaststellingen vloeit niet zonder 
meer voort dat verdachte daarmee in het bijzonder ook 
de criminele herkomst van dat geld heeft getracht te ver-
bergen of te verhullen, aldus de Hoge Raad.

Tot slot heeft de Hoge Raad op 19 december jl. verge-
lijkbaar geoordeeld. In de betreffende zaak was bij de 
verdachte 1,4 miljoen euro aan contant geld en veel soft-
drugs aangetroffen op allerlei plekken in het huis. Uit 
onderzoek kwam naar voren dat de verdachte meer omzet 
had gedraaid met zijn coffeeshop dan hij had aangegeven 
bij de Belastingdienst. Het Hof heeft bewezen verklaard 
dat sprake was van verbergen van de criminele herkomst. 
De Hoge Raad oordeelde echter dat uit het bewijs alleen 
blijkt dat het geld verstopt lag in het huis. Dit is niet vol-
doende om te spreken van het verbergen van de herkomst 
volgens de Hoge Raad.22

Uit de rechtspraak volgt dat voor het verhullen of verbergen 
van de criminele herkomst een gedraging, te weten een 
bewuste handeling, nodig is die gericht is op het daadwer-
kelijk verhullen of verbergen van de herkomst. Een enkele 
verklaring over de herkomst of het enkel verstoppen van 
geldbedragen kan niet worden aangemerkt als een han-
deling die erop gericht is om de criminele opbrengsten 
veilig te stellen.

3.3. Ontslag van alle rechtsvervolging of vrijspraak?

De voorgenoemde arresten zijn door de Hoge Raad terug-
gewezen wegens een motiveringsgebrek. In het geval 
een beroep op de kwalificatieuitsluitingsgrond slaagt, zal 
normaliter de consequentie zijn ontslag van alle rechtsver-
volging conform art. 352 lid 2 Sv. De Hoge Raad heeft op 

20 HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:480, r.o. 2.4.
21 HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3618.
22 HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3687.

27 mei 2014 echter wegens doelmatigheidsredenen zelf 
een zaak afgedaan en sprak daarbij verdachte vrij van de 
betreffende onderdelen van de tenlastelegging.23 De Hoge 
Raad oordeelde dat niet méér bewezen kon worden dan 
het enkele voorhanden hebben van sieraden uit eigen 
misdrijf. Dat de sieraden waren verstopt in meubilair (in 
de voering van een rugkussen van een bank) was volgens 
de Hoge Raad onvoldoende om aan te nemen dat verdachte 
getracht had de criminele herkomst te verbergen of te 
verhullen. De vrijspraak is opmerkelijk aangezien het een 
slagend kwalificatie-verweer betreft en er dus ontslag van 
alle rechtsvervolging had moeten volgen.

Op 14 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een verdachte 
eveneens gedeeltelijk vrijgesproken bij een kwalificatie-
verweer.24 In deze zaak werd naast enkele auto’s ook geld 
aangetroffen, te weten in de binnenzak van een jas in 
de hal van de woning respectievelijk onder een kastje 
op de overloop. De Hoge Raad oordeelde dat niet uit 
de bewijsvoering kon worden afgeleid dat de verdachte 
getracht heeft de criminele herkomst te verbergen of 
te verhullen. Meer dan het enkele voorhanden hebben 
van geldbedragen kon dus niet bewezen worden waarop 
de Hoge Raad de verdachte vrijsprak van het witwassen 
van deze bedragen. Het lijkt erop dat bij het voorhanden 
hebben of verwerven van voorwerpen uit eigen misdrijf 
bewezen moet worden dat de verdachte een verhullende 
of verbergende gedraging heeft verricht. Indien dit niet 
bewezen kan worden zal vrijspraak moeten volgen. Dit 
wordt voornamelijk ondersteund door de bewoordingen 
die de Hoge Raad gebruikt.25

Daarnaast is er, in de periode tussen bovengenoemde 
uitspraken en na de uitspraak van 14 oktober jl., geen 
uitspraak die het tegendeel bevestigt. Dit kan echter gele-
gen zijn in het feit dat de Hoge Raad geen mogelijkheid 
heeft gehad om wegens doelmatigheidsredenen een zaak 
zelf af te doen.

Mocht de Hoge Raad de bedoeling hebben gehad om 
de kwalificatieuitsluitingsgrond te verlaten en hier een 
bewijsuitsluitingsgrond introduceren, dan is het de vraag 
of zij niet buiten haar bevoegdheid is gegaan. De wettelijke 

23 HR 27 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1237.
24 HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2971. 
25 HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2971, ‘Uit de bewijs-

constructie van het Hof kan slechts worden afgeleid dat verzoeker 
en zijn medeverdachten deze geldbedragen, welke afkomstig waren 
uit de eigen drugshandel, hebben verworven en voorhanden heb-
ben gehad. Uit de bewijsmiddelen noch uit bewijsoverweging van 
het Hof kan echter volgen dat ten aanzien van deze door eigen 
misdrijf verkregen geldbedragen de gedragingen van verzoeker en/
of zijn medeverdachten meer omvatten dan het enkele verwerven 
en/of voorhanden hebben en een op het daadwerkelijk verbergen 
of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen 
gericht karakter hebben.’
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bepaling kent immers niet de bestanddelen ‘het verber-
gen en/of verhullen van de criminele herkomst’. Gelet 
op het legaliteitsbeginsel en de rechts(on)zekerheid lijkt 
het ons niet wenselijk hier een bewijsuitsluitingsgrond 
aan te nemen.

3.4. Verruiming van de kwalificatieuitsluitingsgrond?

De Hoge Raad heeft op 25 maart 2014 de kwalificatieuit-
sluitingsgrond in uitzonderlijke situaties mede van toepas-
sing verklaard op de bestanddelen omzetten, overdragen 
en gebruik maken van.26 In de betreffende zaak was echter 
geen sprake van een uitzonderingssituatie. De Hoge Raad 
heeft in dit arrest geen voorbeelden gegeven waardoor de 
praktijk uit zal moeten wijzen wanneer wel sprake is van 
een uitzonderingssituatie.

De uitzondering is wel van toepassing op de situatie 
genoemd in paragraaf 2.3 waarin de verdachte geld 
uit eigen misdrijf afkomstig op zijn bankrekening had 
gestort.27 Uit deze uitspraak blijkt dat in die omstandig-
heden sprake is van een situatie die zo nauw samenhangt 
met het zelf begane gronddelict dat niet méér sprake is 
dan het enkele voorhanden hebben van het voorwerp uit 
misdrijf afkomstig. Bijzonder aan deze uitspraak is dat 
voor het eerst in de rechtspraak het overdragen dan wel 
omzetten van contant geld, onmiddellijk uit eigen misdrijf 
afkomstig, op een eigen bankrekening niet gekwalificeerd 
wordt als witwassen.

Er is naar onze mening echter geen sprake van een auto-
matische verdubbeling van de strafbaarheid; het geld dat 
onmiddellijk uit misdrijf afkomstig is, wordt immers 
overgedragen en omgezet op een bankrekening. Hiermee 
ontvalt een belangrijk argument aan de kwalificatieuitslui-
tingsgrond; het voorkomen dat degene die het gronddelict 
heeft begaan, terwijl uit dat gronddelict voorwerpen zijn 
voortgekomen, ook automatisch strafbaar zou zijn voor 
het feit witwassen. In dit geval speelt echter het volgende: 
door het Openbaar Ministerie was ten laste gelegd het 
overdragen en omzetten van de criminele opbrengst op 
een bankrekening en het vervolgens opnemen van geld 
van deze bankrekening en het gebruik maken van dit 
opgenomen geld voor onder andere huurbetalingen. Het 
Hof heeft zowel het overdragen als het gebruik maken 
van in feite hetzelfde criminele geld bewezen verklaard. 
De toekomstige rechtspraak zal uitwijzen of dit een op 
zichzelf staand arrest is of wellicht een verruiming van 
de kwalificatieuitsluitingsgrond.

Ook in het geval van hypotheekfraude is goed te verde-
digen dat zowel sprake is van valsheid in geschrifte als 

26 HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702. 
27 HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913.

van witwassen. Door middel van een strafbaar feit wordt 
geld verworven. De criminele opbrengsten worden door 
het aankopen van een woning (omzetten) in het legale 
financieel-economische verkeer gebracht (het klassieke 
witwassen). De feiten zijn nauw verbonden maar er is 
een bewuste en zelfstandige handeling vereist om de cri-
minele opbrengsten een legale bestemming te geven. Er 
is naar onze mening geen sprake van een automatische 
verdubbeling in de bestraffing die voorkomen dient te 
worden. Het kan echter zijn dat de Hoge Raad toch een 
verruiming van de kwalificatieuitsluitingsgrond voor ogen 
heeft gehad. Het is dan de vraag of die verruiming nog 
wordt gedragen door gedachte om automatische verdubbe-
ling te voorkomen. Of is die gedachte verlaten en eveneens 
verruimd naar ‘nauwe samenhang’ met het gronddelict?

3.5. Conclusie

Om te komen tot de kwalificatie witwassen bij het voor-
handen hebben of verwerven van contante gelden zal 
sprake moeten zijn van een verbergende of verhullende 
handeling van de criminele herkomst. Voor het verhullen of 
verbergen van de criminele herkomst is een gedraging, te 
weten een bewuste handeling, nodig die gericht is op het 
daadwerkelijk verhullen of verbergen van de herkomst. 
Deze begrenzing is in beginsel niet van toepassing op het 
overdragen, omzetten of gebruik maken van voorwerpen 
uit eigen misdrijf, maar in bijzondere gevallen kan de 
uitsluitingsgrond wel van toepassing zijn. De Hoge Raad 
heeft tot op heden eenmaal de uitsluitingsgrond van toe-
passing verklaard op het bestanddeel overdragen. Deze 
uitspraak laat echter open of er daadwerkelijk sprake is van 
een verruiming van de kwalificatieuitsluitingsgrond. De 
Hoge Raad geeft wel duidelijk aan dat de kwalificatieuit-
sluitingsgrond in uitzonderlijke gevallen van toepassing is 
op bestanddelen overdragen, omzetten en gebruik maken 
van. In onze optiek is het wenselijk dat duidelijkheid wordt 
gecreëerd over het begrip verhullen of verbergen van de 
criminele herkomst en over de vraag of de gedachte van 
het voorkomen van automatisch ‘dubbelen’ is verlaten.

4. Art. 420bis lid 1 sub a ‘verhullen van de 
herkomst’ – een vergelijking

4.1. Inleiding

Gelet op de onduidelijkheid over het begrip verhullen of 
verbergen van de criminele herkomst maken wij in deze 
paragraaf een vergelijking met de strafbaarstelling van 
artikel 420bis lid 1 sub a. Hierin staat dat als schuldig aan 
witwassen wordt gestraft:

‘hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, 
de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt 
of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende 
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op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet 
dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig 
is uit enig misdrijf’

Waar sub b ziet op de verschillende plaatsingshandelingen 
die worden gepleegd ten aanzien van het goed uit mis-
drijf afkomstig, ziet sub a op het daadwerkelijk verhullen 
dan wel verbergen van het goed. Is de inkleuring van de 
bestanddelen verhullen of verbergen in sub a toepasbaar 
op het begrip verhullen of verbergen van de criminele 
herkomst in sub b?

4.2 De achtergrond van art. 420bis lid 1 sub a

Volgens de memorie van toelichting is in sub a strafbaar 
gesteld ‘de handelingen die tot doel hebben én geschikt 
zijn om de werkelijke aard, herkomst, vindplaats enzovoort 
van een voorwerp te verbergen of verhullen.’28 Hier gaat 
het dus om de versluierende handelingen. Overigens hoeft 
geen sprake te zijn van volstrekt onzichtbaar maken van 
bijvoorbeeld de herkomst. De minister zegt hierover: ‘Van 
verhullen (…) zal al sprake kunnen zijn als door bepaalde 
constructies een mistgordijn wordt opgeworpen dat welis-
waar enig zicht op het voorwerp en de daarbij betrokken 
personen toelaat, maar het niet mogelijk maakt om met 
enige zekerheid de (legale) herkomst en de rechthebbende 
vast te stellen.’29 Het is niet vereist dat een verdachte het 
goed uit misdrijf afkomstig ook daadwerkelijk onder zich 
heeft.30 Het verbergen en verhullen ziet ook op het ver-
borgen en verhuld houden en derhalve op gedragingen 
waardoor het verborgen of verhuld zijn voortduurt.31

4.3 Voorbeelden uit de rechtspraak

Één van de feiten genoemd in sub a is de herkomst. In de 
memorie van toelichting wordt geen nadere uitleg gegeven 
ten aanzien van dit feit. Men zal dus uit de jurisprudentie 
moeten halen welke feiten wel en welke feiten niet als 
verhullen van de herkomst kunnen worden aangemerkt. 
Enkele voorbeelden:

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft eind 2013 
geoordeeld dat het opmaken van valse facturen en het 
doen toekomen van die facturen aan een medeverdacht 
bedrijf met als doel die valse facturen in de administratie 
van dat bedrijf te laten opnemen de herkomst van het 
door misdrijf (in deze zaak: oplichting) verkregen geld 
is verhuld.32

28 Kamerstukken II 1999-2000, 27 159, nr. 3, p. 14 (MvT).
29 Kamerstukken II 1999-2000, 27 159, nr. 3, p. 14-15 (MvT).
30 Kamerstukken II 2000-2001, 27 159, nr. 7, p. 1-2.
31 HR 22 april 14, ECLI:NL:HR:2014:956, NJ 2014, 304 m.nt. 

N. Keijzer.
32 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:10371.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in 2014 geoor-
deeld dat de verdachte had witgewassen door de herkomst 
van het geld te verhullen. De verdachte had ruim twee ton 
euro’s aan contant geld bewaard in een kluis in de woning 
van zijn zus, terwijl hij wist dat dit geld afkomstig was 
uit enig misdrijf en op geen enkele wijze was kenbaar 
dat het in de kluis aangetroffen geld aan verdachte toebe-
hoorde. Het Gerechtshof oordeelde dat het op deze wijze 
bewaren van dit geldbedrag een gedraging is die tot doel 
heeft en geschikt is om de herkomst van dat geldbedrag 
te verhullen.33

De Hoge Raad heeft in 2014 geoordeeld dat het stoppen 
van een geldbedrag van bijna 60.000 euro contant in een 
plastic tas in een auto niet als verhullen van de herkomst 
als verwoord in art. 420bis lid 1 sub a kan worden aan-
gemerkt.34

De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat wanneer op 
rekeningen die op naam staan van anderen door een ver-
dachte banksaldi zijn aangehouden die naar de verdachte 
wist van misdrijf afkomstig waren, niet enkel kan bestaan 
uit gedragingen waarmee wordt bewerkstelligd dat deze 
saldi op een zodanige rekening worden gestort, maar ook 
uit gedragingen waardoor plaatsing van die saldi op een 
zodanige rekening voortduurt, sprake is van verhullen 
van de herkomst van deze voorwerpen.35

Ten slotte was ook sprake van verhullen van de herkomst 
dan wel de vindplaats in het volgende geval: een ver-
dachte werd aangehouden in haar auto waarin zij twee 
boodschappentassen vervoerde met daarin kleding. In 
die kleding werden in de zakken van een viertal broeken 
meerdere van misdrijf afkomstige iPhones aangetroffen. 
Één van deze iPhones was verpakt in een sok. De verdachte 
had verklaard dat zij deze iPhones in Denemarken in de 
kleding had verstopt. Het hof overwoog dat het in deze 
situatie niet anders kan zijn dan dat met die handelingen 
is bedoeld de herkomst en verplaatsing van de iPhones 
te verhullen. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand en 
voegde hieraan toe, in reactie op het cassatiemiddel, dat 
de kwalificatieuitsluitingsgrond en de daarbij behorende 
eisen niet gelden voor art. 420bis lid 1 sub a.36

33 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 juli 2014, 
ECLI:NL:GHSHE:2014:2422. 

34 HR 7 januari 2014, NJ 2014, 63.
35 HR 9 december 2008, NJ 2009, 147, m.nt. M. Borgers.
36 HR 22 april 14, ECLI:NL:HR:2014:956, NJ 2014, 304 m.nt. 

N. Keijzer.
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4.4 Vergelijking ‘verhullen herkomst’ sub a en ‘verhullen 
herkomst’ kwalificatieuitsluitingsgrond behorende bij 
sub b

Uit de hierboven in paragraaf 4.3 weergegeven rechtspraak 
blijkt dat de eisen die de Hoge Raad heeft geformuleerd 
voor sub b, niet gelden voor sub a.37 In de rechtspraak 
heeft dat geresulteerd in de situatie dat een goed uit mis-
drijf afkomstig, in dit geval een gestolen smartphone, dat 
verstopt is, in dit geval in kleding in tassen in een auto, 
als verhullen van de herkomst dan wel de vindplaats kan 
gelden en derhalve als witwassen kan worden gekwalifi-
ceerd. Aanvullende eisen omtrent de verhullende hande-
lingen door de verdachte met betrekking tot de herkomst 
van het goed, werden door de Hoge Raad niet gesteld.38 
Echter, het arrest van de Hoge Raad uit 2014 waarin de 
Hoge Raad oordeelde dat het verstoppen van een 60.000 
euro aan contant geld in een tas in een auto onvoldoende 
bewijs was om aan te nemen dat de herkomst van dat 
bedrag was getracht te verhullen door de verdachte, lijkt 
een vergelijkbaar feitencomplex te zijn.39 Een verschil, 
wat wellicht de uitkomst kan verklaren, is dat bij de eerste 
zaak de verdachte had verklaard dat zij de goederen had 
verstopt.

De aanvullende eisen van de kwalificatieuitsluitingsgrond 
lijken echter meer te vragen dan de eisen die werden 
gesteld in de zaak van de smartphones. Zo werd bijvoor-
beeld het oordeel van het hof door de Hoge Raad als 
onvoldoende gemotiveerd gekwalificeerd waarin het hof 
een verdachte had veroordeeld voor witwassen vanwege het 
voorhanden hebben van door hemzelf gestolen sieraden. 
Dat de sieraden waren verstopt in meubilair (in een doosje 
in een plastic zakje in de voering van een rugkussen van 
een bank) was volgens de Hoge Raad onvoldoende om 
aan te nemen dat de verdachte de criminele herkomst had 
getracht te verbergen of verhullen. Er was geen sprake van 
meer dan het enkele voorhanden hebben.40

Kunnen we uit de smartphone-zaak afleiden dat het ver-
stoppen van uit misdrijf afkomstige voorwerpen ten laste 
gelegd onder sub a voldoende kan zijn voor een witwas-
veroordeling? Of staat deze uitspraak gelet op de zaak met 
de 60.000 euro contant geld aangetroffen in de auto op 
zichzelf? Vooralsnog lijkt het voor het Openbaar Ministerie 
raadzaam in zulke gevallen zowel sub a als sub b ten laste 
te leggen, zie daarover meer in paragraaf 5. Aanvullende 

37 Zie voor eenzelfde conclusie: J. Nan, ‘Kroniek van het 
straf(proces)recht’, NJB 2014/1827.

38 Zie de uiteenzetting hierboven over het arrest HR 22 april 
14, ECLI:NL:HR:2014:956, NJ 2014, 304 m.nt. N. Keijzer. 

39 HR 7 januari 2014, NJ 2014, 63.
40 HR 27 mei 2014, NJ 2014, 305.

rechtspraak, dan wel ingrijpen van de wetgever, zal hope-
lijk duidelijkheid bieden over dit vraagstuk.41

4.5 Conclusie

In sub a is specifiek strafbaar gesteld als witwassen het 
verhullen dan wel verbergen van de herkomst van een 
voorwerp uit misdrijf afkomstig. In de memorie van toe-
lichting is geen uitleg gegeven aan het begrip ‘herkomst’. 
Men zal dus naar jurisprudentie moeten kijken om te 
weten te komen wat dit begrip precies betekent. Invulling 
van dit begrip zowel voor sub a als voor sub b door de 
rechter is gewenst.

5 Handvatten voor de praktijk

Met de introductie van de kwalificatieuitsluitingsgrond 
zijn aan het witwasdelict enkele haken en ogen komen 
te kleven waarmee door de diverse betrokken partijen 
rekening zal moeten worden gehouden als zij te maken 
krijgen met het witwasdelict. De opsporingsinstanties 
en het Openbaar Ministerie zullen bij de opsporing en 
vervolging rekening moeten houden met het verzame-
len van bewijs en het ten laste leggen van het delict. De 
verdachte en zijn of haar advocaat zullen met de verde-
diging rekening moeten houden bij het formuleren van 
verweren. Ten slotte zal de rechter bij zijn oordeel de 
nieuwe rechtsregels goed in ogenschouw moeten nemen. 
Hieronder formuleren wij voor deze partijen kort enkele 
handvatten voor de praktijk.

5.1 Opsporing en vervolging

Gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent het 
witwasdelict is er een tweedeling te maken in afgeronde 
opsporingsonderzoeken en nieuwe opsporingsonderzoe-
ken. Voor de nieuwe opsporingsonderzoeken geldt dat 
de meest recente rechtspraak in acht zal moeten worden 
genomen. Zo heeft het Hof Amsterdam in 2013 een beoor-
delingskader geschetst voor de toetsing van witwassen.42 
Dit beoordelingskader komt er kort gezegd op neer dat 
indien sprake is van een vermoeden van witwassen en de 
verklaring van verdachte concreet en niet op voorhand 
hoogst onwaarschijnlijk is, het Openbaar Ministerie nader 
onderzoek zal moeten doen naar deze verklaring, veelal 
betrekking hebbende op de alternatieve herkomst van het 
voorwerp. Kooijmans beschrijft deze situatie in Delikt 
en Delinkwent als een ‘procesrisico’ voor het Openbaar 

41 Van meerdere kanten is de oproep gedaan aan de wetgever 
zich te buigen over deze materie, zie onder meer Kooijmans 
in T. Kooijmans, ‘Witwassen: communicatie tussen rechter 
en wetenschap, maar waar is de wetgever?’, DD 2014, 39 en 
Keijzer in zijn annotatie onder NJ 2014, 302-305 (onder 7).

42 Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2013, 
ECLI:NL:GHAMS:2013:BY8481. 
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Ministerie.43 Hij beschrijft het geval van het aantreffen 
van een grote hoeveelheid contant geld bij de verdachte 
zonder dat op het eerste gezicht duidelijk is welk grond-
delict van de verdachte hieraan ten grondslag ligt. De 
verdachte kan dan op zitting met een verklaring komen, 
weliswaar in hoofdlijnen, welk eigen delict hier onmiddel-
lijk aan ten grondslag zou liggen. Indien de rechter dit 
aannemelijk acht, zal het Openbaar Ministerie met bewijs 
moeten komen waaruit een verhullende handeling door 
de verdachte van de criminele herkomst van dit geld blijkt.

Het is derhalve raadzaam om gedurende het opsporings-
onderzoek de verdachte te ondervragen naar het mogelijke 
gronddelict en vervolgens zijn verklaring te verifiëren. 
Wanneer geen concrete link met een mogelijk gronddelict 
wordt ontdekt, kan een dergelijk anticiperend onderzoek 
worden beëindigd. De verklaring van de verdachte over het 
feit dat het geld afkomstig zou zijn uit zijn eigen misdrijf 
kan dan op zitting door de officier van justitie onderbouwd 
worden weersproken.

Daarnaast is het raadzaam om tijdens het opsporingson-
derzoek onderzoek te doen naar de handelingen verricht 
door de verdachte gericht op het verhullen van de her-
komst van een voorwerp. Is het bijvoorbeeld het illegale 
voorwerp zelf dat is aangetroffen of is dit voorwerp al 
omgezet in andere coupures of andere valuta? Bij wie is 
het voorwerp aangetroffen: bij de vermoedelijke pleger 
van het gronddelict of bij iemand anders? Zo kan bij een 
dergelijk verweer op zitting alsnog worden voldaan aan 
de eisen van de kwalificatieuitsluitingsgrond dan wel een 
beroep worden gedaan op de andere handelingen van 
art. 420bis lid 1 sub b, bijvoorbeeld omzetten, waarvoor 
de kwalificatieuitsluitingsgrond in de regel niet geldt.44

Voor de reeds afgeronde onderzoeken geldt dat de 
onderzoeken niet zijn ingestoken op de bovenstaande 
omschreven manier. Hier ligt een taak voor het Openbaar 
Ministerie om op een juiste manier ten laste te leggen. 
In het specifieke geval dat Kooijmans beschrijft, het aan-
treffen van een grote hoeveelheid contant geld bij de 
verdachte, kan bijvoorbeeld art. 420bis lid 1 sub a ten laste 
worden gelegd, bijvoorbeeld het verhullen van de vind-
plaats. Het fysiek verstoppen kan dan alsnog leiden tot de 
kwalificatie van witwassen.45 Daarnaast zal het Openbaar 

43 T. Kooijmans, ‘Witwassen: communicatie tussen rechter en 
wetenschap, maar waar is de wetgever?’, DD 2014/39.

44 Zie de uiteenzetting in paragraaf 2 en 3. Het bestanddeel 
‘omzetten’ zal dan wel in de tenlastelegging moeten staan. 

45 Van Duyne en Van der Landen zijn bijvoorbeeld van mening 
dat het in de tuin begraven van een uit misdrijf verkregen 
voorwerp kan worden aangemerkt als het verhullen of ver-
bergen van de vindplaats van dat voorwerp, zie P.C. van 
Duyne en D. van der Landen, ‘De ‘kennelijke’ oorsprong 
van Sneeuwwitje’, NJB 1999, p.1683.

Ministerie kunnen kijken of in deze onderzoeken nog 
aanvullend onderzoek kan worden verricht. Tot slot is 
het aan de officieren bij het Openbaar Ministerie om in 
het requisitoir een tenlastelegging waarin zowel sub a als 
sub b is opgenomen te verduidelijken op welk onderdeel 
specifiek het witwassen ziet. Zo kan worden voorkomen 
dat enkel het voorhanden en/of verwerven wordt beoor-
deeld en de kwalificatieuitsluitingsgrond in beeld komt.

5.2 Verdediging

De kwalificatieuitsluitingsgrond is in het voordeel van 
de verdachte.46 De verdachte dan wel zijn raadsman kan 
in bepaalde gevallen als verweer voeren dat het voorwerp 
onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig is. Het Openbaar 
Ministerie dient, in het geval de rechter dit verweer aan-
nemelijk acht, extra bewijs aan te dragen om te voldoen 
aan de eisen van de Hoge Raad, dat bewezen moet worden 
dat de verdachte getracht heeft de illegale herkomst van 
het voorwerp te verbergen of te verhullen.

Dit kan leiden tot de ‘spagaat’ die Nan beschrijft als 
‘damned if you do, damned if you don’t’47. In het geval 
dat niet duidelijk is of een voorwerp uit eigen misdrijf 
afkomstig is, dan wel uit een ander misdrijf, heeft de 
verdachte de mogelijkheid aannemelijk te maken dat dit 
voorwerp uit eigen misdrijf afkomstig is. Als hij daarin 
slaagt en het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs 
weet aan te dragen om toepassing van de kwalificatieuit-
sluitingsgrond te voorkomen, zal geen veroordeling voor 
witwassen volgen. Dit is een duidelijk voordeel voor de 
verdachte. Nadeel van deze aanpak is dat een dergelijk 
verweer kan leiden tot zelfincriminatie; het creëert immers 
een mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om alsnog 
onderzoek te doen naar dit gronddelict.

5.3 Rechterlijk oordeel

Ook voor de rechterlijke macht ligt er een taak in deze 
witwasproblematiek. Gelet op de rechtspraak beschreven 
in de voorgaande paragraven heeft de Hoge Raad regel-
matig gecasseerd op grond van een motiveringsgebrek. 
Net als bij andere gevoerde verweren en beroepen op 
uitsluitingsgronden zal ook een beroep of verweer op 
de kwalificatieuitsluitingsgrond moeten worden gemo-
tiveerd.48 Dat betekent dat wanneer een beroep op de 
kwalificatieuitsluitingsgrond niet wordt toegepast of aan-
genomen dat de rechter, in bijvoorbeeld het geval van de 

46 Zie ook T. Kooijmans, ‘Witwassen: communicatie tussen 
rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever?’, DD 
2014/39.

47 J. Nan, ‘Witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voor-
werpen’, Advocatenblad augustus 2014.

48 Art. 358 lid 3 jo. art. 359 lid 2, eerste volzin Wetboek van 
Strafvordering. 
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tenlastegelegde plaatsingshandelingen verwerven en/
of voorhanden, moet motiveren welke handelingen zijn 
verricht om de criminele herkomst te verhullen/verbergen.

De rechter heeft de mogelijkheid de kwalificatieuitslui-
tingsgrond te vermijden. De rechter kan immers vaststel-
len of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een eigen 
misdrijf. Wanneer dit niet het geval is, kan de rechter de 
kwalificatie-discussie vermijden omdat dan vaststaat dat 
het niet gaat om een eigen misdrijf. Daarnaast speelt voor 
de rechterlijke macht de proceshouding van de verdachte 
een rol. Heeft de verdachte voorafgaande aan het proces 
geen (aannemelijke) verklaring over de herkomst gegeven 
en komt de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling 
met een dergelijke verklaring, dan zal de rechterlijke macht 
het Openbaar Ministerie de gelegenheid moeten geven 
om deze verklaring te onderzoeken. Een aanhouding voor 
bepaalde of onbepaalde tijd met verwijzing naar de rechter-
commissaris voor onderzoek ligt dan in het verlengde. 
Dit zal uiteraard anders zijn wanneer verdachte vanaf het 
begin van het onderzoek een aannemelijke verklaring heeft 
gegeven over de herkomst van het voorwerp.

5.4 Conclusie

Door de introductie van de kwalificatieuitsluitingsgrond en 
de vele ontwikkelingen die daar mee zijn gemoeid is het 
voor de betrokken procespartijen moeilijk om adequaat te 
reageren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat 
onderzoeken reeds zijn afgerond of dat onderzoeken reeds 
bij de rechter liggen waardoor die nieuwe ontwikkelingen 
niet mee zijn genomen in het onderzoek. Vervolgens dient 
de verdediging in sommige gevallen bij de proceshou-
ding te kiezen tussen twee kwaden; zelfincriminatie door 
bewijs te leveren voor het gronddelict of een beroep op 
het zwijgrecht waardoor er geen alternatieve verklaring is 
voor de herkomst. Tot slot ligt er een motiveringsplicht bij 
de rechterlijke macht. Wanneer de rechterlijke macht een 
goede motivering geeft, kan rechtspraak ontstaan die aan-
knopingspunten biedt voor situaties wanneer sprake is van 
verhullen dan wel verbergen van de criminele herkomst.

6. Conclusie

Eind 2001 zijn de witwasbepalingen in werking getreden 
in Nederland. In de memorie van toelichting overwoog de 
minister dat het bij witwassen van opbrengsten van mis-
drijven om het verbergen of verhullen gaat van de illegale 
herkomst van de voorwerpen. De Hoge Raad heeft gelet op 
de wetsgeschiedenis een beperking aangebracht op reik-
wijdte van de witwasbepalingen. Voor art. 420bis lid 1 sub 
b heeft de Hoge Raad voor de bestanddelen ‘voorhanden 
hebben’ en ‘verwerven’ en in uitzonderlijke gevallen ook 
voor de bestanddelen ‘overdragen’, ‘omzetten’ en ‘gebruik 
maken van’ een zogenaamde kwalificatieuitsluitingsgrond 

geïntroduceerd. Dit betekent dat in voornoemde gevallen 
aanvullende bewijseisen gelden, te weten dat moet worden 
bewezen dat de verdachte handelingen heeft verricht die 
gericht zijn of waren op het verhullen dan wel verbergen 
van de criminele herkomst van het goed. Voorwaarde is 
wel dat het gaat om een voorwerp onmiddellijk uit eigen 
misdrijf afkomstig. Indien niet aan deze eisen wordt 
voldaan, kan de verdachte niet worden veroordeeld. In 
welke gevallen sprake is van verhullen of verbergen van 
de criminele herkomst door de verdachte, blijkt met name 
uit zaken die zijn voorgelegd aan de rechter. In art. 420bis 
lid 1 sub a is verhullen dan wel verbergen van de herkomst 
van een uit misdrijf afkomstig goed al strafbaar gesteld. 
Nu de wetgever zich niet heeft uitgelaten over de exacte 
betekenis hiervan, zal wederom moeten worden afgegaan 
op rechtspraak. Aan de hand van de huidige rechtspraak 
lijkt hiermee niet helemaal hetzelfde te worden bedoeld 
als met de aanvullende eisen die de Hoge Raad heeft 
geformuleerd voor sub b om de kwalificatieuitsluitings-
grond te voorkomen.

De opsporing en de vervolging zullen moeten anticiperen 
op deze rechtspraak en de mogelijke verweren van de 
verdachte gebaseerd op deze kwalificatieuitsluitingsgrond 
door al nader onderzoek te doen in een voorfase naar 
een eventueel gronddelict dan wel naar een mogelijke 
verklaring voor het voorwerp. Daarnaast zal het Openbaar 
Ministerie de tenlastelegging zo moeten inkleden dat 
niet alleen ‘voorhanden hebben’ dan wel ‘verwerven’ is 
opgenomen. De verdediging zal bij haar verweer rekening 
moeten houden met de gevaren van het aandragen van 
een verklaring dat het gaat om een voorwerp onmiddellijk 
uit eigen misdrijf van de verdachte afkomstig, omdat de 
verdachte zichzelf hiermee kan incrimineren. Ten slotte 
is het aan de rechterlijke macht het Openbaar Ministerie 
ruimte te bieden onderzoek te doen naar een door de 
verdachte gegeven alternatieve verklaring en zijn uitspra-
ken goed te onderbouwen zodat voor de andere partijen 
in de strafrechtsketen meer duidelijkheid ontstaat welke 
gevallen wel en welke gevallen niet onder de kwalificati-
euitsluitingsgrond vallen.

Zolang de wetgever zich niet uitlaat over deze kwestie 
zal moeten worden geroeid met de huidige riemen van 
de rechter, en dan met name die van de Hoge Raad. Dit 
leidt vanzelfsprekend niet alleen tot onzekerheid bij de bij 
het strafrecht betrokken partijen, genoemd in paragraaf 5, 
maar belangrijker ook tot rechtsonzekerheid bij de nor-
madressaat van het artikel, de verdachte. Tot er duidelijk-
heid is, zal men het moeten doen met literatuur over dit 
onderwerp voor houvast voor deze onzekere praktijk.




