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Een bewezenverklaring van het delict witwassen vereist een causaal verband tussen een gronddelict en het voorwerp dat
wordt witgewassen. Enkel een voorwerp ‘afkomstig uit enig misdrijf’ kan worden witgewassen. In de feitenrechtspraak wordt
dit vereiste causale verband nogal eens miskend. Mede naar aanleiding van de recente arresten in de zaak SNS Property
Finance wordt het causaliteitsvereiste nader geduid en worden handvatten gegeven bij de beoordeling van de vraag
wanneer valsheid in geschrift als gronddelict van witwassen kan kwalificeren.

1. Inleiding

Wanneer wordt wit geld zwart en kan het dus worden witgewassen? Dit is een vraag die de laatste tijd steeds vaker aan de
orde komt en in het verleden wellicht ten onrechte onderbelicht is gebleven in de jurisprudentie. De kern van witwassen is
het terugbrengen van een voorwerp afkomstig uit enig misdrijf in het economische verkeer als ware het een voorwerp met
een legale herkomst. Doorgaans is duidelijk wanneer een voorwerp afkomstig is uit misdrijf en ligt het causale verband
tussen het gronddelict en het voorwerp dat zou zijn witgewassen voor de hand. In het geval van bijvoorbeeld valsheid in
geschrift is zichtbaar dat feitenrechters worstelen met de vraag wanneer een vals geschrift een geldstroom zwart kan maken
en als gronddelict kan fungeren of bijvoorbeeld juist als verhullingshandeling kwalificeert. Dit alles heeft te maken met het
causaliteitsvraagstuk.
Over de vereiste causaliteit tussen het gronddelict van witwassen en het verkregen voorwerp heeft de Hoge Raad zich
onlangs uitgelaten in de arresten aangaande SNS Property Finance, de vastgoedtak van de SNS-bank.[3] In die zaak
ontvingen medewerkers van SNS Property Finance betalingen in ruil voor het aanbrengen van externen bij de vastgoedtak.
Ten behoeve van deze betalingen werden valse facturen opgemaakt. Op de facturen werd valselijk vermeld dat de
vergoedingen waren bedoeld voor verrichte advieswerkzaamheden, in plaats van de bemiddeling. Het hof kwam onder
meer tot een bewezenverklaring van (gewoonte)witwassen. Als gronddelict van witwassen merkte het hof de valse facturen
aan. In cassatie blijft dit oordeel niet in stand. De Hoge Raad overweegt – in onze optiek geheel terecht – dat het
gebruikmaken van een valse factuur niet zonder meer maakt dat de betaling afkomstig is uit de valsheid in geschrift.
De recente arresten van de Hoge Raad tonen aan dat het (toepassen van het) causaliteitsvraagstuk niet eenvoudig is. De
Hoge Raad legt het causaliteitsvraagstuk zo uit dat voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is begaan niet reeds
daardoor ‘afkomstig’ zijn uit enig misdrijf. Dit vraagt om een verdieping. In welke gevallen bestaat voldoende causaal
verband tussen valsheid in geschrift en een voorwerp om als gronddelict van witwassen te kwalificeren? In deze bijdrage
formuleren wij enige algemene regels die als handvat kunnen dienen bij het beoordelen van een witwaszaak met valsheid in
geschrift als gronddelict. Daartoe wordt allereerst ingegaan op de vraag hoe het causaliteitsvereiste bij witwassen tot
uitdrukking komt. In paragraaf 3 staat de jurisprudentie centraal over valsheid in geschrift als gronddelict van witwassen.
Vervolgens geven wij in paragraaf 4 enige handvatten in welke gevallen een causaal verband kan worden vastgesteld. Deze
bijdrage wordt afgerond met enkele slotopmerkingen.

2. Het causaliteitsvereiste bij witwassen

Causaliteit –  de leer van oorzaak en gevolg – speelt in zijn algemeenheid een belangrijke rol bij de vraag naar
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strafrechtelijke aansprakelijkheid.[4] De causaliteitsvraag maakt onderdeel uit van de eerste vraag van artikel 350 Sv,
namelijk of de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.
Wanneer is sprake van causaal verband? Strafrechtelijke causaliteit vereist zowel een chronologisch verband als een
oorzakelijk verband. Allereerst dient het gevolg te zijn ontstaan nadat een verdachte een bepaalde gedraging heeft verricht.
Dit temporele verband is echter niet voldoende. Het gevolg dient te zijn ingetreden doordat de gedraging werd verricht. Om
met Kelk en De Jong te spreken: “het gaat om het propter (wegens) en niet om het post (nadat).”[5] Een dergelijk oorzakelijk
verband is enkel aanwezig indien het gevolg afhankelijk is van het doen dan wel nalaten van de verdachte.
Causaliteit speelt vooral een rol bij materiële delicten waarbij het intreden van een bepaald gevolg centraal staat.[6] Ook bij
(meer) formeel omschreven delicten kan causaal verband echter een voorwaarde zijn, doordat het besloten ligt in de
delictsomschrijving. Een voorbeeld van een dergelijk formeel delict is witwassen. Enkel indien het voorwerp ‘afkomstig’ is uit
een misdrijf, kan het voorwerp worden van witwassen. Het belang van het causaliteitsvereiste bij het delict witwassen is in
het bijzonder gelegen in de begrenzing van de strafrechtelijke aansprakelijkheid.[7]

Een voorwaarde voor een bewezenverklaring van de diverse varianten van witwassen (artikel 420bis Sr tot en met artikel
420quater Sr) is dat het voorwerp dat wordt verworven (etc.) (onmiddellijk of middellijk) afkomstig is uit enig misdrijf. In het
bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ ligt de causaliteitseis besloten.[8]

De wetgever heeft de rechtspraktijk weinig aanknopingspunten gegeven voor de beantwoording van de vraag hoe het
bestanddeel moet worden ingevuld, behalve dat het moet gaan om een misdrijf (geen overtreding) en dat niet hoeft te
worden bewezen welk misdrijf precies ten grondslag ligt aan de verkrijging van het voorwerp.[9] In de jurisprudentie worden
twee situaties onderscheiden: de situatie waarin niet uit de feiten kan worden afgeleid uit welk misdrijf het voorwerp
afkomstig is en de situatie waarin dat wel mogelijk is.
In geval van een onbekend gronddelict –  dat wil zeggen “indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen
rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf”[10] – wordt een zaak beoordeeld volgens het zogenoemde
‘stappenplan’ van de Hoge Raad.[11] Kort gezegd, indien de door het openbaar ministerie aangedragen feiten en
omstandigheden een vermoeden rechtvaardigen dat het niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig
is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke
verklaring geeft die duidelijk maakt dat het voorwerp niet van misdrijf afkomstig is. Vervolgens dient deze verklaring door de
opsporingsinstanties te worden onderzocht. Indien het op basis van de onderzoeksresultaten niet anders kan zijn dan dat
het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, kan een bewezenverklaring van witwassen volgen. Niet hoeft te worden bewezen
dat het voorwerp daadwerkelijk is voortgebracht met een misdrijf. In geval van een bekend gronddelict speelt de
causaliteitsvraag een duidelijkere rol. In dat geval dient te worden beoordeeld of het voorwerp ook daadwerkelijk afkomstig
is uit het bekende gronddelict.
De Hoge Raad heeft zich in diverse arresten uitgelaten over de betekenis van de causaliteit. Zo dient het in de eerste plaats
te gaan om een misdrijf dat is gepleegd voorafgaand aan de witwashandelingen zoals genoemd in (bijvoorbeeld) artikel
420bis Sr.[12] Dit wordt duidelijk geïllustreerd door het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2014 waarin het fenomeen
Hawala-bankieren centraal staat.[13] De verdachten hadden bancaire diensten verleend zonder vergunning. Het zonder
vergunning bankieren zegt echter nog niets over de oorsprong van de gelden die worden overgeboekt op de
bankrekeningen. Beoordeeld dient te worden of de gelden op de bankrekeningen van misdrijf afkomstig zijn.[14] De gelden
dienen immers een illegale herkomst te hebben voordat de gelden op de bankrekening werden gestort zonder dat deze
bank daar een vergunning voor had. De chronologische volgorde dient te zijn: 1) het (grond)misdrijf wordt gepleegd, 2) het
gronddelict brengt een voorwerp voor, waarna 3) ten aanzien van dat voorwerp witwashandelingen worden verricht.
Het vereiste temporele verband komt tevens tot uitdrukking in het arrest van 29 mei 2018.[15]

In die zaak waren een drietal horloges aangekocht met geleend geld. Het hof stelde vast dat de lening, gelet op het feit dat
geen sprake was van een legaal inkomen, enkel kon worden terugbetaald met geld afkomstig uit misdrijven. Het hof
concludeerde dat, aangezien de lening met crimineel geld zou worden terugbetaald, de horloges feitelijk gezien met
crimineel geld waren gefinancierd en dus middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf. De Hoge Raad overweegt dat dit
oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Dit oordeel hangt samen met het vereiste temporele causale verband. De
horloges waren immers betaald met geleend geld dat niet afkomstig was uit enig misdrijf. Dit wordt niet anders door een
latere omstandigheid, zoals het terugbetalen van de lening met geld dat al dan niet een criminele herkomst had. De
horloges waren op dat moment al aangeschaft door middel van een lening.
De eis van volgtijdelijkheid past in de ratio van witwassen. Met het delict van witwassen wordt een zelfstandig verwijt
gemaakt, dat wezenlijk verschilt van het gronddelict. De integriteit van het financiële verkeer wordt aangetast doordat gelden
‘met een criminele oorsprong’ worden witgewassen en er zodoende een schijn van legaliteit aan wordt gegeven.[16] Het
gronddelict en de witwashandeling dienen dus goed van elkaar te worden onderscheiden. Witwassen heeft een afgeleid
karakter en kan slechts bestaan wanneer sprake is van een grondmisdrijf dat opbrengsten voortbrengt.[17]

Duidelijk is dus dat een temporeel verband is vereist: eerst het misdrijf, dan (de handelingen ten aanzien van) het voorwerp
dat het misdrijf heeft voorgebracht.[18] Maar chronologie is zoals opgemerkt niet voldoende. Het dient tevens te gaan om een
oorzakelijk verband.[19] Het voorwerp moet daadwerkelijk afkomstig zijn uit het gronddelict.[20] Of anders gezegd, het
gronddelict moet een opbrengst voortbrengen die vervolgens wordt witgewassen.
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In termen van causaliteit kan worden geconcludeerd dat sprake dient te zijn van een conditio sine qua non verband. Er is
enkel sprake van een voldoende verband tussen het strafbare feit en het voordeel indien het strafbare feit niet kan worden
weggedacht, met andere woorden een onmisbare, noodzakelijke voorwaarde is voor het gevolg.[21] Maar ook een conditio
sine qua non verband is nog niet voldoende.
Een arrest waarin wel sprake was van een temporeel verband, maar een oorzakelijk verband ontbrak, betreft het arrest van
de Hoge Raad van 21 mei 2019.[22] In deze zaak had de verdachte deelgenomen aan pokertoernooien, door anderen
georganiseerd, waarvoor geen vergunning was verleend. Met deze pokertoernooien had de verdachte forse speelwinsten
behaald. Het hof had de verdachte veroordeeld voor het witwassen van een geldbedrag en een drietal auto’s. Het vermogen
van de verdachte was volgens het hof gedeeltelijk van misdrijf afkomstig, doordat het vermengd was geraakt met de illegale
pokerwinsten. Daarbij merkte het hof als gronddelict aan het zonder vergunning organiseren van een pokerspel, een misdrijf
zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen. De Hoge Raad casseerde en overwoog dat de
pokerwinsten waren behaald door middel van het deelnemen aan het illegale pokerspel, een overtreding ex artikel 1, eerste
lid, onder c, van de Wet op de kansspelen. De Hoge Raad is van oordeel dat tussen het organiseren van een pokerspel
zonder vergunning (een misdrijf gepleegd door de organisator(en)) en de behaalde speelwinsten door de deelnemers
onvoldoende causaal verband bestaat.
Het arrest van 21 mei 2019 illustreert dat een conditio sine qua non verband niet voldoende is. De Hoge Raad overweegt
dat de speelwinsten niet waren behaald door het organiseren van het illegale pokerspel (een misdrijf), maar door het
deelnemen daaraan (een overtreding). Dat oordeel kunnen wij volgen, nu het organiseren van een pokerspel an sich nog
geen voordeel oplevert voor de deelnemers. Het organiseren van een dergelijk spel is wél een noodzakelijke voorwaarde
voor het deelnemen daaraan, en dus ook voor het behalen van de speelwinsten. A-G Bleichrodt achtte een causaal verband
dan ook aanwezig, nu de speelwinsten afkomstig zijn uit het door een ander gepleegd misdrijf, namelijk het organiseren van
een pokerspel zonder vergunning. De Hoge Raad volgt die conclusie echter niet. De Hoge Raad oordeelt dat de afstand
tussen het organiseren van het spel en het behalen van speelwinsten te groot is. Er dient dus ook voldoende verband te
bestaan tussen de feitelijke gedraging en het voordeel.

3. Witwassen met valsheid als gronddelict

De problematiek van de causaliteit wordt goed zichtbaar in zaken waarbij valsheid in geschrift als gronddelict van witwassen
wordt aangemerkt. Allereerst zien we dat in geval van valsheid in geschrift het gronddelict en de witwashandeling
onvoldoende van elkaar worden onderscheiden waardoor het temporeel causaal verband wordt miskend. Ten aanzien van
het oorzakelijk verband is de vraag: wanneer kleurt een vals geschrift wit geld zwart? Wanneer brengt een vals geschrift nu
daadwerkelijk een opbrengst voort zodat dit vervolgens kan worden witgewassen?

3.1. Temporeel verband

In de feitenrechtspraak lijkt de causaliteit soms uit het oog te worden verloren, waardoor het onderscheid tussen gronddelict
en verhullingshandeling niet altijd zuiver wordt gemaakt. Dit heeft allereerst te maken met het vereiste dat het grondmisdrijf
voorafgaand aan het verkrijgen van het voorwerp moet hebben plaatsgevonden.
Een goed voorbeeld betreft het arrest van de Hoge Raad over de Venezolaanse goudbaren van 13 maart 2018.[23] In die
zaak had de verdachte zonder exportvergunning goud vanuit Venezuela geëxporteerd naar de Nederlandse Antillen. Om de
exportvergunning te omzeilen, waren valse documenten opgemaakt om de oorsprong van het goud te verhullen. De
verdachte werd naast deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld voor het witwassen van de goudbaren. Uit de
overweging van het hof lijkt te kunnen worden afgeleid dat in ieder geval de valsheid in geschrift als gronddelict wordt
aangemerkt, aangezien de documenten zouden zijn opgemaakt ‘teneinde’ de vergunningsverplichting te omzeilen. In
cassatie werd geklaagd over het oordeel van het hof dat de goudbaren afkomstig waren uit enig misdrijf. De Hoge Raad
casseert en overweegt dat het feit dat bij het exporteren van het goud misdrijven zijn begaan, niet maakt dat het goud
afkomstig is van enig misdrijf. Dat het goud illegaal wordt geëxporteerd, impliceert niet zonder meer dat het goud ook een
criminele herkomst heeft. Nog los van de vraag of de valse documenten in dit geval geschikt waren om voordeel (i.c. de
goudstaven) te genereren, heeft de valsheid in geschrift plaatsgevonden nádat het goud in handen is gekomen van de
verdachte. De valse documenten hadden wellicht wel als verhullingshandeling kunnen fungeren wanneer het hof had
vastgesteld dat het goud afkomstig was uit een (ander) misdrijf.[24]

Een ander voorbeeld is de Klimop-zaak.[25] Deze zaak betrof het onderzoek naar verduistering van ruim € 200 miljoen dat
toebehoorde aan het Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. Verdachten werden onder meer veroordeeld voor
verduistering, valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen. De verdachte in één van de
zaken was bestuurder van enkele betrokken B.V.’s en voerde administratieve werkzaamheden uit. Het openbaar ministerie
verweet de verdachte het opmaken van valse facturen, brieven en overeenkomsten. In het bijzonder betrof het twee valse
facturen met als omschrijving ‘For architectural services, Interior Design and Concept Design’, terwijl uit het onderzoek bleek
dat deze werkzaamheden niet waren verricht. De verdachte werd onder meer veroordeeld voor witwassen. Het hof merkte
de valsheid in geschrift als gronddelict aan “omdat de verdachte de gelden heeft verkregen op basis van een valse
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overeenkomst (met [rechtspersoon 5]) en op basis van die overeenkomst verstuurde valse facturen. Er is derhalve sprake
van geldbedragen die afkomstig zijn uit voorafgaand gepleegde misdrijven.” In cassatie werd geklaagd over de
bewezenverklaring van witwassen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep met toepassing van artikel 81 RO. A-G
Vegter ging in zijn conclusie wel inhoudelijk in op het middel ten aanzien van witwassen en was van mening dat valsheid in
geschrift niet als gronddelict van witwassen kwalificeerde, maar als verhullingshandeling.[26] Door de valse facturen werd
namelijk verhuld dat het geld afkomstig was uit verduistering. Hoewel Vegter de bewoordingen van het hof ongelukkig
gekozen achtte, was Vegter van mening dat het middel feitelijke grondslag miste nu uit de overweging van het hof volgt dat
het hof de valsheid als verhullingshandeling aanmerkt en verduistering als gronddelict. Een gemiste kans om de
causaliteitsproblematiek ten aanzien van witwassen te verduidelijken. Valsheid in geschrift kan immers niet als gronddelict
en tevens als verhullingshandeling fungeren; dan ontbreekt een temporeel verband. Echter, als sprake is van een ander
gronddelict zoals verduistering, kunnen de valse stukken wel dienen ter verhulling van de criminele herkomst van de gelden.
Ten aanzien van dat gronddelict dient dan te worden beoordeeld of een causaal verband bestaat met het voorwerp, in casu
de geldstroom.
Dat valsheid in geschrift enkel als gronddelict kan worden aangemerkt als de valsheid is gepleegd voorafgaand aan het
witwassen van het verkregen voorwerp, volgt ook uit het vonnis van Rechtbank Oost-Brabant van 25 juli 2019 betreffende
mestfraude.[27] In deze zaak waren transporten van mest gefingeerd door het doen van valse laad- en losmeldingen. De
verdachte werd als feitelijk leidinggever van de betrokken bedrijven veroordeeld voor valsheid in geschrift. Het openbaar
ministerie verweet de verdachte tevens dat hij de mest had witgewassen. De verdediging had een bewijsverweer ten
aanzien van witwassen gevoerd door te stellen dat de mest niet uit misdrijf was verkregen. Hoewel de rechtbank de reden
voor de vrijspraak ietwat ongelukkig heeft verwoord, is duidelijk dat de valse meldingen hebben plaatsgevonden nádat de
mest reeds was verkregen. De rechtbank achtte dan ook niet bewezen dat de mest was verkregen uit enig misdrijf
voorafgaand aan de ten laste gelegde witwashandelingen.
Een ander sprekend voorbeeld waarbij het temporele verband ontbrak, betreft het vonnis van Rechtbank Maastricht van 21
april 2009.[28] In deze zaak had de verdachte de beschikking over een geldbedrag van € 50.000 aan contanten dat hij niet in
zijn aangifte inkomstenbelasting had opgegeven. De verdachte wilde dit geld gebruiken voor een verbouwing van zijn
bedrijfspand. Om een controle van de Belastingdienst te voorkomen, wilde de verdachte de schijn wekken dat hij het geld
had verdiend met de verkoop van twee zeefdrukken van Andy Warhol. Daartoe stelde hij een valse consignatie-
overeenkomst op, waarin werd vermeld dat twee zeefdrukken waren verkocht voor € 25.000 per stuk. Het openbaar
ministerie stelde zich op het standpunt dat de € 50.000 afkomstig was uit de valse overeenkomst. De rechtbank maakt korte
metten met deze redenering, en overweegt dat de valse overeenkomst niet als gronddelict kan worden aangemerkt, maar
‘deze overeenkomst de methode is die gebruikt is om wit te wassen.’
De jurisprudentie volgt aldus dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het gronddelict en de
witwashandeling. Een misdrijf kan niet zowel als gronddelict als witwashandeling fungeren. Een gronddelict dient immers
vooraf te gaan aan de witwashandeling. Gelet op deze volgtijdelijkheid, kan valsheid in geschrift niet zowel het misdrijf zijn
waarmee het voorwerp wordt voortgebracht als een (witwas)handeling waarmee de herkomst van dat voorwerp wordt
verhuld. Wanneer dit onderscheid niet wordt gemaakt, komt het vereiste temporele verband in het geding.

3.2. Oorzakelijk verband

Behalve een chronologisch verloop impliceert causaal verband tevens dat het voordeel teweeg moet zijn gebracht door het
misdrijf, in die zin dat het misdrijf voordeel moet hebben opgeleverd. In geval van valsheid in geschrift dient te worden
beoordeeld of een vals geschrift de bron van voordeel is.
In de inleiding halen wij de arresten aan van de Hoge Raad aangaande SNS Property Finance. In deze zaken had het Hof
Arnhem-Leeuwarden het oorzakelijk verband miskend. De verdachten werden door het hof veroordeeld voor niet-ambtelijke
omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. De feiten zijn kort gezegd als
volgt. Twee medewerkers van SNS Property Finance hadden diverse externen, in de arresten ‘de Groningers’ genoemd, als
nieuwe werknemers aangebracht bij de vastgoedtak. De Groningers werden vervolgens op uur basis gecontracteerd om
werkzaamheden voor SNS Property Finance te verrichten. Met de Groningers werd afgesproken dat zij, in ruil voor de
introductie bij SNS Property Finance, een deel van het uurtarief dat zij bij SNS Property Finance in rekening brachten,
zouden afdragen aan de medewerkers die hen bij de vastgoedtak hadden binnengebracht. Deze vergoedingen werden
bemiddelingsfees of kickbackbetalingen genoemd. SNS Property Finance was niet op de hoogte van deze afspraken. Aan
de betaling van de bemiddelingsfees lagen maandelijks facturen ten grondslag. Deze facturen zijn door het Hof Arnhem-
Leeuwarden als vals aangemerkt omdat op de factuur was vermeld dat het ging om advieswerkzaamheden in plaats van
een bemiddelingsfee.
Wat betreft (gewoonte)witwassen oordeelde het hof dat het totaalbedrag van de bemiddelingsfees “met behulp van
medeplegen van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift’ is verkregen en daardoor dus ‘afkomstig is van enig
misdrijf.” Het hof had echter ook overwogen dat de valse omschrijvingen op de facturen waren opgenomen “ten behoeve
van de verzwegen omkoping en de bijbehorende betaalstroom’ en dat de valse omschrijvingen ‘zijn bedoeld om deze
betalingen een titel te verschaffen.”
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In cassatie werd onder meer opgekomen tegen het oordeel dat de geldbedragen afkomstig zijn uit enig misdrijf. In lijn met
de conclusie van A-G Bleichrodt casseert de Hoge Raad op het punt van de veroordeling van witwassen. Om de
bemiddelingsfees te kunnen witwassen, dient het geld van enig misdrijf afkomstig te zijn. In geval van valsheid in geschrift,
in casu de valse facturen, dient de valsheid vooraf te gaan aan de in artikel 420bis Sr genoemde delictsgedragingen.
Bovendien zijn voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is begaan niet reeds daardoor ‘afkomstig’ uit enig misdrijf. Het
feit dat de betaling van de bemiddelingsfees werden begeleid door valse facturen, maakt niet dat deze bemiddelingsfees
afkomstig zijn uit valsheid in geschrift. De betalingen zouden immers ook hebben plaatsgevonden indien de omschrijving op
de factuur correct zou zijn geweest.
Ook in de feitenrechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarin wordt erkend dat het enkele feit dat valse facturen zijn
gebruikt, niets zegt over de herkomst van het geld.[29] De herkomst van geldstromen verandert immers niet doordat zij
begeleid worden door een valse factuur.
Uit de jurisprudentie volgt dus dat als gebruik wordt gemaakt van een vals geschrift en met behulp daarvan een misdrijf is
begaan, het voorwerp niet reeds daardoor ‘afkomstig’ uit enig misdrijf is. Dat betekent dat een vals geschrift niet in elke
situatie als gronddelict kan fungeren. Wanneer kwalificeert een vals geschrift dan wel als gronddelict?
In sommige gevallen kunnen valse documenten wel degelijk worden aangemerkt als criminele bron van het geld. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij hypotheekfraude, zoals aan de orde in de zaak Landlord van Rechtbank Limburg van 9 maart
2020.[30] In die zaak had de verdachte een geldbedrag van ruim € 250.000 verkregen door de verkoop van een pand. Dat
pand was afkomstig uit misdrijf, aldus de rechtbank, nu de hypotheek waarmee het pand was gefinancierd was verkregen
door middel van valse huurovereenkomsten. De rechtbank stelde vast dat de huurovereenkomsten een voorwaarde waren
voor het verstrekken van de hypothecaire lening. Met andere woorden, de hypotheek was enkel verstrekt omdat de valse
huurovereenkomsten aan de bank waren getoond. Daarmee was de hypotheek, en daarmee het pand en de
verkoopopbrengst van het pand (middellijk) afkomstig uit valsheid in geschrift. Soortgelijke overwegingen zijn terug te
vinden in zaken waarbij gebruik is gemaakt van valse werkgeversverklaringen of valse salarisspecificaties om een
hypotheek (of een ander krediet) te verkrijgen.[31] Andere gevallen waarin valsheid als gronddelict van witwassen kan
worden gekwalificeerd, betreft gevallen van zorgfraude. In de zaak van Rechtbank Den Haag van 29 november 2019
hadden rechthebbenden van persoonsgebonden budget meer zorg gedeclareerd dan daadwerkelijk aan hen was
verleend.[32] Door de valse declaraties was meer geld ontvangen dan waar de verdachten recht op hadden.[33]

Onder omstandigheden kunnen ook valse facturen voordeel opleveren. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Hof Den
Haag van 15 mei 2019.[34] Daarin had een medewerker van de RET gedurende een periode van nagenoeg twee jaren valse
facturen ingediend bij zijn werkgever voor diensten die niet waren verricht. Het geld dat vervolgens werd overgemaakt door
RET boekte de medewerker over naar door hem beheerde vennootschappen.[35]

Als wordt gekeken naar de voorbeelden waarin valsheid in geschrift een gronddelict kan vormen voor witwassen, zien wij
dat het valse geschrift gelden of een voorwerp moet hebben gegenereerd. Hier kan een parallel worden getrokken met het
bestanddeel van valsheid in geschrift dat ziet op de misleiding met het geschrift. Voor een bewezenverklaring van valsheid
in geschrift is het in geval van het opmaken van een vals geschrift (artikel 225, eerste lid, Sr) noodzakelijk dat bij de dader
sprake is van het oogmerk op een bepaald gebruik van het valse geschrift als ware het echt en onvervalst. In geval het
gebruik maken van een vals geschrift ten laste is gelegd ex artikel 225, lid 2 Sr, is het oogmerk geen bestanddeel, maar ligt
in het bestanddeel ‘gebruik’ besloten dat het geschrift ter misleiding van (een) derde(n) wordt gebruikt. In beide
delictsomschrijvingen ligt dus een misleidingselement besloten.
Wij leiden hieruit af dat valsheid in geschrift alleen een gronddelict kan vormen voor witwassen als door het geschrift een
derde is misleid waardoor hij een voorwerp heeft afgegeven of verstrekt. Aanknopingspunten voor deze conclusie vinden wij
ook in de ontnemingsjurisprudentie met betrekking tot valsheid in geschrift. Immers ook bij het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel in de zin van artikel 36e Sr speelt causaliteit een belangrijke rol. Enkel opbrengsten
– vervolgprofijt en kostenbesparing inbegrepen – die (daadwerkelijk) zijn verkregen met behulp van het strafbare feit
kwalificeren als wederrechtelijk verkregen voordeel. Ook in de wetsgeschiedenis wordt een verband gelegd tussen het
bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en de opbrengsten van strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 36e Sr.[36] Daarmee
wordt duidelijk dat enige verwantschap bestaat tussen het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ en het vereiste dat
voordeel is verkregen ‘door middel van of uit de bate van’ het strafbare feit zoals bedoeld in artikel 36e, tweede lid, Sr.[37]

Ook deze ontnemingsjurisprudentie kan aanknopingspunten bieden voor de invulling van het causaliteitsvereiste.
Terugkomend op de zaak van SNS Property Finance, zijn naast de hoofdzaken ook drie ontnemingszaken aan de Hoge
Raad voorgelegd, waarvan twee cassatieberoepen niet-ontvankelijk zijn verklaard.[38] In de ontnemingszaak waarin de Hoge
Raad wel tot een inhoudelijke beoordeling komt, had het hof geoordeeld dat de ontvangen bemiddelingsfees als
wederrechtelijk verkregen voordeel konden worden aangemerkt, verkregen met de valse facturen. In cassatie werd onder
meer geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld zou zijn verkregen door middel van valsheid in geschrift, nu de
valsheid in casu geen voordeel had gegenereerd. In het cassatiemiddel wordt opgemerkt dat de bemiddelingsfees ook
zouden zijn ontvangen indien de omschrijvingen op de facturen anders hadden geluid. A-G Bleichrodt stelt in zijn conclusie
dat het hof geen overwegingen had gewijd aan het verband tussen de bewezen verklaarde valsheid in geschrift en het
voordeel dat zou zijn verkregen. Het hof had niet inzichtelijk gemaakt dat de betrokkene geen of minder voordeel zou
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hebben ontvangen indien de facturen niet vals zouden zijn geweest in de zin dat de juiste omschrijving zou zijn vermeld. De
Hoge Raad overweegt simpelweg dat uit de vastgestelde feiten niet zonder meer volgt dat het geldbedrag is ontvangen door
middel van of uit de baten van de bewezenverklaarde valsheid in geschrift zodat het oordeel dat sprake was van
wederrechtelijk verkregen voordeel werd vernietigd.
Een ander voorbeeld is het arrest van de Hoge Raad van 23 februari 2016.[39] In die zaak was de betrokkene veroordeeld
voor het voorhanden hebben van valse huurcontracten. Op de overeenkomsten waren valse namen en een valse
ingangsdatum vermeld. Tevens waren drie contracten voorzien van een valse handtekening. In de ontnemingszaak
overwoog het hof dat de betrokkene financieel voordeel heeft genoten uit de bewezenverklaarde valsheid in geschrift. Het
hof oordeelde dat de totale huuropbrengsten wederrechtelijk verkregen voordeel opleverde, “juist omdat daarbij gebruik is
gemaakt van die valse huurovereenkomsten.”
In het cassatiemiddel werd betoogd dat de huuropbrengsten het resultaat waren van een daadwerkelijke huurverhouding,
waarbij panden ter beschikking werden gesteld aan de huurder. A-G Bleichrodt was van oordeel dat het middel moest
slagen. Hij merkt onder meer op dat de enkele omstandigheid dat het huurcontract vals was nog niet impliceert dat de
huuropbrengsten zijn verkregen uit het voorhanden hebben van dat contract. Daarbij acht de A-G relevant dat er, in lijn met
het middel, daadwerkelijk huurovereenkomsten waren aangegaan. Dat bepaalde onderdelen van de overeenkomst vals
waren, maakte niet dat de huurpenningen hun oorsprong vinden in die valse onderdelen, aldus de A-G. Ook zonder die
valse onderdelen zouden de huurpenningen ontvangen zijn. De Hoge Raad volgde deze conclusie en casseerde, nu het
oordeel van het hof dat uit het voorhanden hebben van valse huurovereenkomsten voordeel is verkregen, niet begrijpelijk
was.
Doorslaggevend in ontnemingszaken is de vraag of het voordeel (ook) zou zijn behaald als het strafbare feit niet was
begaan. Indien de financiële positie van de betrokkene hetzelfde zou zijn indien het strafbare feit niet zou zijn begaan, is er
geen causaal verband en bestaat er geen grond voor een ontnemingsmaatregel.[40]

De vraag of valsheid in geschrift als gronddelict voor witwassen kan kwalificeren houdt direct verband met de vraag of
sprake is van causaliteit tussen het valse geschrift en het voorwerp. Het valse geschrift heeft voordeel gegenereerd op het
moment dat het doel van het valse geschrift is om gelden bij een derde te verkrijgen terwijl deze derde de gelden niet zou
hebben afgegeven zonder misleid te worden door het valse geschrift.

4. Causaal verband tussen valsheid en voorwerp: enige handvatten

Het verwijt van witwassen vereist een zorgvuldige en gestructureerde analyse van de feiten. Dat geldt des te meer voor wat
betreft de beoordeling van het delictsbestanddeel ‘afkomstig van enig misdrijf’. In eerste instantie dient te worden
beoordeeld of sprake is van een onbekend gronddelict of een bekend gronddelict. In geval van een onbekend gronddelict
kan ‘geen rechtstreeks verband’ worden gelegd met een bepaald misdrijf, en zal het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’
beoordeeld moeten worden aan de hand van het stappenplan van de Hoge Raad.
In geval van een bekend gronddelict is het van belang om het causaliteitsvereiste in ogenschouw te nemen. Hoewel de
Hoge Raad (nog) geen alomvattende definitie van het vereiste causale verband bij witwassen heeft verwoord, kunnen in wel
een aantal handvatten uit de jurisprudentie worden gedestilleerd. Het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ vereist een
temporeel verband tussen het gronddelict en de witwashandelingen en een oorzakelijk verband tussen het gronddelict en
het voorwerp. Wat betreft valsheid in geschrift als gronddelict van witwassen kunnen de volgende handvatten enige richting
geven:
1. De valsheid in geschrift dient te zijn begaan voorafgaand aan het verwerven (etc.) van het voorwerp.
Dit vereiste temporele verband volgt onder meer uit het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2014 over Hawala-
bankieren en het arrest over de Venezolaanse goudbaren. Witwassen vereist een chronologisch verloop. Allereerst dient
het gronddelict plaats te vinden, waarna (en waardoor) een voorwerp wordt verworven en ten aanzien waarvan tot slot
witwashandelingen worden verricht.
De volgtijdigheid heeft ook tot gevolg dat het misdrijf valsheid in geschrift niet zowel als gronddelict én als witwashandeling
kan worden aangemerkt.
2. Indien het voorwerp is verkregen met behulp van legale middelen, kunnen omstandigheden die zich hebben

voorgedaan ná de verkrijging niet maken dat het voorwerp alsnog uit misdrijf afkomstig wordt.
Ook dit uitgangspunt houdt verband met de vereiste chronologie. Wanneer komt vast te staan dat een voorwerp is
verworven met behulp van een legale bron, is het voorwerp niet afkomstig uit enig misdrijf. Hieraan kunnen latere
omstandigheden niet aan afdoen. Een voorbeeld hiervan betreft het arrest van 29 mei 2018 van de Hoge Raad, waarin de
verdachte een drietal horloges had aangekocht met een lening. Dit geleende geld was niet afkomstig uit enig misdrijf. Dat
het niet anders kon zijn dan dat de lening – op een later moment – zou worden terugbetaald met criminele middelen, maakt
niet dat de horloges afkomstig waren uit enig misdrijf.
3. Het voorwerp moet zijn verkregen omdat een vals geschrift is opgemaakt en/of gebruikt.
Er dient een conditio sine qua non verband te bestaan tussen de valsheid in geschrift en het voorwerp. De valsheid in
geschrift moet onmisbaar zijn bij het verwerven (etc.) van het voorwerp. Met andere woorden, indien de valsheid kan
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worden weggedacht en het voorwerp ook was verkregen indien de valsheid in geschrift niet was begaan, ontbreekt het
vereiste oorzakelijke verband.
Dat het gebruikmaken van valse geschriften niet tevens impliceert dat de valsheid voordeel heeft opgeleverd, volgt uit het
arrest van de Hoge Raad van 23 februari 2016 over het gebruik van valse huurovereenkomsten. De huuropbrengsten
werden in die zaak het resultaat van een daadwerkelijke huurverhouding. Dat bepaalde onderdelen van die overeenkomst
vals waren, maakt niet dat de huurpenningen zijn voortgebracht met deze valse overeenkomsten.
In de recente arresten aangaande SNS Property Finance wordt dit benadrukt. Het feit dat geldstromen worden begeleid met
valse facturen, maakt niet dat deze gelden ook afkomstig zijn uit valsheid in geschrift. De valse facturen an sich hebben
immers geen geld voortgebracht. De bemiddelingsfees werden betaald op grond van onderlinge afspraken en zouden ook
zijn overgemaakt zonder (valse) facturen.
Valse geschriften kunnen wel als gronddelict van witwassen worden aangemerkt, indien het valse geschrift de reden was
voor het feit dat het voorwerp is verworven. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat dit het geval is een derde is misleid
door het geschrift en dienaangaande is bewogen een voorwerp te verstrekken. Sprekende voorbeelden zijn uitspraken over
hypotheek- en zorgfraude. Doordat respectievelijk valse werkgeversverklaringen dan wel declaratieformulieren worden
gepresenteerd, wordt ten onrechte geld uitbetaald.
4. Het verband tussen de valsheid in geschrift en het verworven voorwerp mag niet te ver verwijderd zijn.
Een vals geschrift moet niet enkel een onmisbare voorwaarde zijn bij verwerven van het voorwerp. Het verband tussen de
valsheid in geschrift en het verkregen voorwerp mag tevens niet te ver verwijderd zijn. Illustratief is het arrest van de Hoge
Raad over het illegaal georganiseerde pokerspel van 21 mei 2019. In die zaak waren twee delicten gepleegd: het 1)
organiseren van het spel zonder vergunning (een misdrijf) en 2) het deelnemen aan een dergelijk spel (een overtreding).
Met het deelnemen aan het pokerspel waren speelwinsten behaald die waren witgewassen, aldus het hof. Hoewel het
behalen van speelwinsten niet mogelijk is zonder het organiseren van het pokerspel, oordeelde de Hoge Raad dat het
misdrijf van het illegaal organiseren niet als gronddelict van witwassen kon worden aangemerkt.
In onze optiek kan uit dit oordeel worden afgeleid dat het verband tussen valsheid in geschrift en het verworven voorwerp
niet te ver verwijderd mag zijn. In het geval dat er na het opmaken dan wel gebruik maken van een vals geschrift zich nog
andere feitelijke omstandigheden hebben voorgedaan die hebben bijgedragen aan het verwerven van het voorwerp, kan
worden betwijfeld of het voorwerp afkomstig is uit valsheid in geschrift.

5. Besluit

Het delict witwassen vereist een causaal verband tussen het gronddelict en het verworven voorwerp. In de jurisprudentie
zien wij dat vooral valsheid in geschrift in relatie tot witwassen een struikelblok vormt als het gaat om het vereiste temporele
en oorzakelijke verband. In geval van het temporele verband kan worden geconstateerd dat onvoldoende onderscheid wordt
gemaakt tussen valsheid in geschrift als gronddelict en valsheid in geschrift als witwashandeling, in de zin dat een vals
geschrift wordt aangewend teneinde de criminele herkomst te verhullen. Het komt voor dat het delict van valsheid in
geschrift als gronddelict én witwashandeling wordt gekwalificeerd. Dit is onjuist. Het gronddelict van witwassen dient
duidelijk te worden onderscheiden van de – latere – witwashandelingen. Valse geschriften worden regelmatig gebruikt als
verhullingshandeling. Indien dit het geval is dan is het van belang om te beoordelen of er een ander gronddelict aanwezig is
dat voorafgaat aan de witwashandelingen.
Naast het temporele verband, is tevens een oorzakelijk verband vereist tussen valsheid in geschrift en het voorwerp. Het
voorwerp moet zijn voorgebracht met het valse geschrift. De zaken aangaande SNS Property Finance illustreren dat het feit
dat een geldstroom wordt begeleid door een valse factuur, niet maakt dat de valsheid in geschrift de geldstroom ook
daadwerkelijk heeft gegenereerd. In de woorden van de Hoge Raad: voorwerpen ‘met behulp waarvan’ een misdrijf is
begaan, zijn niet reeds daardoor afkomstig uit enig misdrijf.
Uit de jurisprudentie maken wij op dat een vals geschrift enkel een voorwerp uit misdrijf genereert en dat het oorzakelijk
verband slechts aanwezig is als het voorwerp door het gebruik van het document of de misleiding van het valse document is
verkregen. Onze conclusie wordt tevens onderschreven door de jurisprudentie ten aanzien van de ontnemingsvordering en
valsheid in geschrift. Ook daaruit volgt dat het causale verband alleen aanwezig is als kan worden geconcludeerd het valse
geschrift onmisbaar is geweest bij het verwerven van het voorwerp.
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