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Woord vooraf

De bedoeling van deze uitgave is om een praktisch instrument aan te bieden aan 
de justitiële en politionele partners bij de bestrijding van financieel-economische 
misdrijven. In het bijzonder, wil dit boek tot leidraad dienen bij het uitvoeren van 
onderzoeken naar feiten van witwassen, 

Witwassen van gelden en kapitalen is een hardnekkig probleem en vormt een 
bedreiging voor het financieel economisch gebeuren. Het is één van de meest ka-
rakteristieke activiteiten van de georganiseerde misdaad. Geld en kapitalen met 
criminele oorsprong worden geïnjecteerd in het legale circuit. 

Witwassen is een heel complex gebeuren1 geworden, wat met zich meebrengt dat 
ook de detectie zeer moeilijk is geworden. In het licht hiervan zal de theorie dan 
ook zeer uitgebreid worden behandeld, vooral met een praktische finaliteit.

Enerzijds dient er rekening te worden gehouden met de diversiteit aan witwasty-
pologieën, de gedifferentieerde aanpak van witwasonderzoeken in de verschillende 
gerechtelijke arrondissementen en dan ook nog eens met de gedifferentieerde aan-
pak van de individuele onderzoekende magistraten en de politiemensen. 

Anderzijds moet er ook rekening worden gehouden dat elk witwasonderzoek 
verschilt van zaak tot zaak. Elk onderzoek heeft zijn eigen specificiteit. 

Ook het internationale karakter van witwassen is een uiterst belangrijke factor 
geworden, waarbij witwassers, letterlijk en figuurlijk, grenzen proberen te plaatsen 
tussen de onderliggende criminaliteit en het injecteren van de illegaal verworven 
vermogensvoordelen in het legale circuit.

Onderzoekers worden meer en meer geconfronteerd met criminele en financieel 
economische fraude-onderzoeken, waarbij feiten worden gepleegd die vallen onder 
de noemer ‘witwassen’. Ook dan is het nuttig te weten hoe een dergelijk onder-
zoek verloopt en welke de typologieën zijn, om al in een vroeg stadium bepaalde 
aanwijzingen van onregelmatigheden te kunnen detecteren. 

Het politioneel onderzoek naar witwassen zal dan ook tot doel hebben om zo-
veel mogelijk gegevens te verzamelen met betrekking tot het patrimonium van 
de persoon lastens wie het onderzoek wordt gevoerd, met als doel het identifi-
ceren, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van de illegaal verworven 
vermogensvoordelen. 

1 Money laundering activities are increasingly complex and covered up by commercial transactions 
or commodity trade. Consequently, it is more difficult to detect cases of suspected money launde-
ring activity, FIU-Deutschland, Ja-hresbericht der FIU für das Jahr 2008, 12, www.bka.de.
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Dit boek stelt stapsgewijze voor welke onderzoekshandelingen dienen te worden 
uitgevoerd. Uiteraard zullen niet altijd alle vermelde stappen dienen te worden 
doorlopen. Welke onderzoeksverrichtingen zullen worden uitgevoerd, zal uitein-
delijk worden beslist door de behandelende magistraat. 

* **
Dit werk is gegroeid uit mijn praktijkervaring en de informatie in dit werk bevat 
op geen enkele wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische 
procedure op te starten of te begeleiden. De informatie kan hooguit dienen ter 
ondersteuning, bij het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en gerechtelijke 
onderzoeken i.v.m. witwassen. Vragen over bepaalde (juridische) probleemstellin-
gen, die tot de aangehaalde materie behoren, dienen aan de bevoegde (juridische) 
instanties te worden gesteld.

Graag had ik ook nog iedereen willen bedanken, die op een of andere manier heeft 
bijgedragen tot de realisatie van dit boek.

Rest mij U alleen nog veel leesplezier en werkgenot toe te wensen. 

Geert Delrue


