
Foto: Fotopersbureau Bert Jansen/Rico Vogels

NIEUWS UIT HEEZE-LEENDE

Drugscriminaliteit (bijna 
echt) in Eenheid75.
Speel gratis en maak het mee!
Drugscriminaliteit; je hoort het steeds vaker op het journaal. Het is 

al lang niet meer iets van alleen de grote steden maar ook in dorpen 

en op het platteland komen we drugscriminaliteit steeds vaker tegen. 

Ook in Heeze en Leende worden er jaarlijks een aantal woonhuizen 

en bedrijfspanden om die reden gesloten. Dat kan zomaar een woning 

zijn bij u in de buurt. De meesten van ons hebben er nooit mee te 

maken, en gelukkig ook maar! Maar als je ermee te maken krijgt in je 

directe omgeving geeft dat bijna altijd een onprettig gevoel. Wat houdt 

het in als er een wietteler in je buurt woont? Hoe merk je dat er iets 

niet pluis is? Waar kun je op letten en waar moet je zoiets melden?

Om te ervaren wat het met je doet maar ook om inzicht te krijgen 

in het proces, de signalen en het opsporingsproces kunnen we de 

komende maanden in Heeze-Leende aan de slag met Eenheid75. 

Eenheid75 is een speciale augmented reality game waarmee we de 

werkelijkheidkunnen nabootsen. De game en de bijbehorende escape 

room zijn een belevenis voor kinderen én volwassenen vanaf 10 jaar.

In deze krant een voorproefje, tips 
en achtergrondinformatie  
voor als jij straks onderdeel 
uitmaakt van Eenheid75. 
Volg jij het spoor van 
de criminelen? Ga jij 
ze ontmaskeren en 
help jij de politie én 
Heeze-Leende met de 
arrestatie?

Tot ziens bij Eenheid75!

Paul Verhoeven
Burgemeester van Heeze-Leende.

Het dagblad van Heeze-Leende

Hoe speel ik het gratis spel 
Eenheid 75?

Pagina 2

Hoe herken ik een witwaslocatie?
Pagina 8

Waar zijn de verdachte locaties 
in Heeze-Leende?

Pagina 9

Speel Eenheid 75
Help drugscriminelen opsporen in Heeze-Leende

Wat is eenheid 75?
Eenheid 75 is een Augmented Reality game, waarbij 

je virtuele objecten in de echte wereld kan plaatsen. 

Eenheid 75 is een samenwerkingsverband tussen 

gemeenten, politie, openbaar ministerie en de 

belastingdienst in de aanpak van ondermijnende 

criminaliteit in Noord-Brabant en Zeeland. Het doel 

van deze game is het creëren van bewustwording 

rondom ondermijning én het vergroten van de 

meldingsbereidheid.
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Stap 1
Download de App ‘Eenheid 75’ in de 

Google Play Store of in de Apple App 

Store.

Meld je aan met de code:

e75heeze-leende

Stap 2
Ga naar de 8 locaties aangegeven op 

de social media van Eenheid 75 

Heeze-Leende. 

The vinden op Facebook en Instagram:

@Eenheid75-Heeze-Leende
Zorg dat de app toegang heeft tot jouw 

locatie in de instellingen van jouw telefoon. 

Stap 3
Los op iedere locatie de game op door de 

informatie in de krant en het Augmented 

Reality object in de app te gebruiken.

Vul het codewoord in, in de app, om de 

verdachte situatie te melden.

De informatie die je moet gebruiken is 
aangegeven met een puzzel-icoontje.

Heb je de 8 meldingen correct gedaan? 
Dan heb je de game succesvol gespeeld!

De 8e opdracht wordt beschikbaar nadat 3 andere opdrachten correct zijn uitgevoerd.

Hoe werkt het spel?

Herken drugscriminaliteit!
We gaan een unieke game spelen in de gemeente Heeze-Leende!

Eenheid 75 is een spel met een meesleepend verhaal. Je gaat op zoek gaat naar aanwijzingen 

die ‘Eenheid 75’ helpen om drugscriminaliteit aan te pakken. Met behulp van de virtuele app 

´Eenheid75´ ga je op zoek naar 8 verdachte situaties in Heeze-Leende. Via aanwijzingen 

word je naar checkpoints in en rondom het centrum geleid. Per checkpoint bekijk je een 

verdachte situatie via de app; de situaties verschijnen in de vorm van objecten. Ieder object 

omvat een opdracht waarbij je per situatie het juiste codewoord moet melden in de app. Om 

een opdracht op te lossen maak je gebruik van de informatie die te vinden is in deze krant.

Meedoen aan de game
De game is geschikt voor iedereen. Iedereen kan meedoen. Individueel of in een team. De 

enige voorwaarde is: je moet in het bezit zijn van een smartphone die augmented reality 

ondersteunt. De game is te spelen vanaf 21 oktober.  Vanaf dan worden de aanwijzingen 

gedeeld via social media zodat je de AR-opdrachten kunt spelen.    

Heb je nog vragen? Ga dan naar: 
eenheid75.nl
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Eenheid 75 heeft in de nacht van 17 oktober een drugstransport 

onderschept op de A58 nabij Tilburg. Naast de grote hoeveelheid 

drugs is er ook een decoder gevonden. De eenheid denkt te 

weten dat deze wordt gebruikt door criminelen om onderlinge 

communicatie te versleutelen! Hoe de decoder gebruikt moet 

worden, is voor de eenheid nog een raadsel. De eenheid komt 

graag in contact met mensen die informatie of tips hebben. Heb 

je informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Neem dan 

contact op met Eenheid 75. 

De decoder is rechts op de afbeelding te zien. Het lijkt erop dat dit 

briefje niet bewust is neergelegd en dat het niet de bedoeling is 

dat iemand deze in handen zou krijgen of dat de criminelen deze 

zouden achterlaten!

VERDACHT BRIEFJE GEVONDEN Deze decoder kun je gebruiken om de tekst op de 
zakken te vertalen. Zorg dat je deze niet kwijtraakt!Rivaldo

Dieven aan de haal met 
kostbare gasflessen 

De diefstal is gefilmd met een camera die is bevestigd aan 

een van de bedrijfspanden op het bedrijventerrein. Omstreeks 

21.15 uur stappen 2 mannen uit een busje. De mannen dragen 

bivakmutsen en zijn onherkenbaar in beeld. Van het kenteken 

van het busje is nog net een klein deel leesbaar. Het eerste deel: 

MA - 

De politie houdt er rekening mee dat de gasflessen te koop 

worden aangeboden. De waarde per gasfles wordt geschat op 

ongeveer 500 euro. Een ander scenario is dat de gasflessen 

worden gebruikt in een drugslab.

Heeze  - Op zaterdag 15 oktober zijn 
meerdere gasflessen gestolen bij een bedrijf 
op bedrijventerrein de Poortmannen. De 
schade voor de ondernemer is groot. Er zijn 
nog geen verdachten aangehouden. 

VERDACHTENBORD
ZIE PAGINA 6 & 7.

WEET JIJ WIE 
DRUGS AFVAL

HEEFT GEDUMPT?

MELD MISDAAD
ANONIEM
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Wist jij dat criminelen vaak straattaal gebruiken als codetaal? Hiermee proberen ze de politie te misleiden. Ze gebruiken de straattaal 

wanneer ze met elkaar communiceren over drugs en criminele activiteiten. Een voorbeeld: ‘Waggie’ is auto, ‘waggie vlam’ is een auto 

in de fik steken. En er komen steeds meer nieuwe begrippen bij. De politie probeert hier continu van op de hoogte te blijven. Zo zijn er 

straattaal woordenboeken om berichten te kunnen ontcijferen. 

STRAATTAAL WINT AAN POPULARITEIT ONDER CRIMINELEN

5 euro - Lotto
10 euro - Donnie
25 euro - Tjawa

50 euro - Bankoe
100 euro - Barkie

1000 euro - Doezoe

Afoe - Beetje
Aight - Beter
Assie - Hasj

Baboe - Slaaf
Bezerd - Junk
Biclet - Fiets
Bierie - Bier

Challa - Tot ziens
Chimeid - Meisje

Damsko - Amsterdam
Dushi - Schatje

Droppie - Geldrop

Fa’ka - Hoe gaat het

Fatoe - Onzin
Fissa - Feestje

Fitti - Ruzie
Floes - Geld

Gang - Bende
Gado - God

Habibi - Schatje
Hosselen - Moeite doen

Ibahesj - Politie
Idda - Hoofd
Illi - Illegaal 

Jacka - Jas
Jonko - Joint

Keta - Ketamine
Kifesh - Waarom

Lauw - Chill

Lemma - Haarlem
Litti - Aansteker

Merrie - Mercedes
Molly - Xtc/mdma

Milja - Mierlo

Nakkie - Snuifje
Nachtapoteker - Dealer
Niffauw - Neef; vriend

Osso - Huis

Patta - Schoen
Plangas - Zonnebril

Pokoe - Liedje

Rippen - Stelen
Rissa - Rijswijk

Roffa - Rotterdam

Scooby - Scooter

Scotoe - Politie
Skeer - Arm 

Skevie - Scheveningen
Smoken - Blowen

Snelle - Speed
Sossa - Cocaine

Stacks - Stapels geld

Tabakka - Sigaret
Talla - Telefoon
Torie - Verhaal

Uslu - Dom
U-town - Utecht

Vendeta - Wraak
Votto - Stad

Wack - Nep/slecht
Waggie - Auto

Wasted - Dronken
Wirie - Wiet

Quatje - Watje

Straattaal woordenboek
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Een veilig Den Bosch. Dat is niet alleen een 

rol van de gemeente en politie. Dat doen 

we samen met veiligheidspartners zoals 

het OM, belastingdienst, Meld Misdaad 

Anoniem en de brandweer. Maar minstens 

zo belangrijk is de rol van onze inwoners; zij 

zijn de ogen en oren. De buren wisten het 

vaak allang. Dat blijkt vaak als de politie een 

rondje door de buurt maakt na het vinden 

van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of 

illegale bewoning. Daarom: zie, hoor, ruik 

of voel je dat ergens iets niet pluis is, meld 

het! Dat kan ook anoniem. Dan zorgen we 

Ondermijning tast de veiligheid, de 

leefbaarheid en het maatschappelijke klimaat 

aan. Ondermijning betekent de vermenging 

van de onder- en de bovenwereld. 

Criminele organisaties maken vaak gebruik 

van legale voorzieningen (bijvoorbeeld: 

vergunningen of uitkeringen) uit de 

bovenwereld. De criminele organisaties zijn 

uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden 

van ondermijning komen dagelijks in het 

nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen 

of fraude. Het raakt ons allemaal.

Het is onmogelijk om op iedere hoek van 

de straat een politieagent te zetten. Het 

merendeel wordt niet gezien. Of gezien door 

mensen die niet weten wat ze er mee moeten. 

We zetten een paar voorbeelden op een rijtje.

Witwassen
Nagelstudio’s en barbershops ze schieten als 

paddenstoelen uit de grond. En betalen, dat 

kan in veel gevallen alleen contant. Gek toch? 

Het hoeft niets te betekenen, maar op deze 

manier kan belasting makkelijker ontdoken 

worden. Of ken je een winkel die niet goed 

lijkt te lopen, omdat je er nooit klanten ziet, 

maar leeft de eigenaar wel een heel luxe 

leven? Dat kan wijzen op het witwassen van 

crimineel geld. Zeker weten doe je het niet, 

maar een melding helpt dit op te sporen. 

Drugshandel
Soms is het signaal minder opvallend. 

Ruik jij vaak de heerlijke geur van 

wasverzachter of anijs in jouw omgeving? 

Dat lijkt onschuldig he? Maar dat hoeft het 

niet te zijn. In veel drugslabs waar GHB of 

crystal meth geproduceerd wordt is een 

zoute lucht aanwezig. Maar ook dat is een 

signaal dat je moet (her)kennen.

Maar wat als een vermoede nu niet blijkt 

te kloppen? Geen probleem. Dan is het 

gewoon loos alarm.

“Ik had al langer het gevoel dat daar iets niet klopt, 
maar wist niet wat ik er mee moest” 

Drugs bezit of handel Drugsafval Witwassen Niet pluis gevoel

Politie
Spoed: 112

Politie
Niet spoed: 0900 88 44

Gemeente
Bel: 040 224 1400
Bereikbaar tijdens kantooruren

Meld Misdaad 
Anoniem
Bel: 0800 7000

Een veilig Heeze-Leende. Dat is niet alleen 

een rol van de gemeente en politie. Dat doen 

we samen met veiligheidspartners zoals 

het Openbaar ministerie, belastingdienst, 

Meld Misdaad Anoniem en de brandweer. 

Maar minstens zo belangrijk is de rol van 

onze inwoners; zij zijn de ogen en oren. 

De buren wisten het vaak allang. Dat blijkt 

vaak als de politie een rondje door de buurt 

maakt na het vinden van bijvoorbeeld 

een hennepkwekerij of illegale bewoning. 

Daarom: zie, hoor, ruik of voel je dat ergens 

iets niet pluis is, meld het! Dat kan ook 

anoniem. Dan zorgen we samen voor een 

fijne en veilige samenleving.

Ondermijning tast de veiligheid, de 

leefbaarheid en het maatschappelijke 

klimaat aan. Ondermijning betekent 

de vermenging van de onder- en de 

bovenwereld. Criminele organisaties 

maken vaak gebruik van legale 

voorzieningen (bijvoorbeeld: vergunningen 

of uitkeringen) uit de bovenwereld. 

De criminele organisaties zijn uit op 

macht, aanzien en geld. Voorbeelden 

van ondermijning komen dagelijks in het 

nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen 

of fraude. Het raakt ons allemaal.

Het is onmogelijk om op iedere hoek van 

de straat een politieagent te zetten. Het 

merendeel wordt niet gezien. Of gezien door 

mensen die niet weten wat ze er mee moeten. 

We zetten een paar voorbeelden op een rijtje.

Witwassen
Nagelstudio’s en barbershops ze schieten 

als paddenstoelen uit de grond. En betalen, 

dat kan in veel gevallen alleen contant. Gek 

toch? Het hoeft niets te betekenen, maar 

op deze manier kan belasting makkelijker 

ontdoken worden. Of ken je een winkel die 

niet goed lijkt te lopen, omdat je er nooit 

klanten ziet, maar leeft de eigenaar wel 

een heel luxe leven? Dat kan wijzen op het 

witwassen van crimineel geld. Zeker weten 

doe je het niet, maar een melding helpt dit 

op te sporen. 

Drugshandel
Soms is het signaal minder opvallend. Ruik jij 

vaak de heerlijke geur van wasverzachter of 

anijs in jouw omgeving? Dat lijkt onschuldig 

he? Maar dat hoeft het niet te zijn. In veel 

drugslabs waar XTC wordt geproduceerd is 

een zoute lucht aanwezig. Maar ook dat is 

een signaal dat je moet (her)kennen.

Maar wat als een vermoeden nu niet blijkt 

te kloppen? Geen probleem. Dan is het 

gewoon loos alarm.

“Ik had al langer het gevoel dat daar iets niet klopt, 
maar wist niet wat ik er mee moest” 
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PRODUCTIE

?

BAAS

?

?

TRANSPORTEUR

?
?

HAVEN

?

?

AFVALDUMPER

RECHTERHAND

TRANSPORTEUR

PRODUCTIE

bodhi (21)

DRUGSNETWERK
heeze-leende

DRUGSAFVAL GEDUMPT 

IN NATUURGEBIED IN 

HEEZE

Roan (24)

LOCATIE DRUGSLAB?

21/10

ORGANOGRAM

HEEZE
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NIET ALLE MOTORCLUBS MAKEN 
ONSCHULDIGE  PLEZIERRITTEN

Wereldwijd zijn er motorclubs. De meeste clubs maken pleziertochten. Een klein deel 

van de motorclubs heeft een dubbele agenda. Zij zijn amper bezig met het maken van 

pleziertochten en trekken ze zich niks aan van de wet. De motorclub is dan een dekmantel 

voor zware criminaliteit. Motoclubs zoals Caloh Wagoh, Bandidos,  Satudarah, Hells Angels, 

No Surrender en de ‘brotherhood’ Catervarius zijn daarom in Nederland verboden. Door 

het openbaar veroordelen en vervolgen van meerdere leiders en sleutelfiguren loopt de 

interesse van nieuwe aanwas bij deze clubs terug. Maar hiermee zijn we er nog niet. Het 

opleggen van dit verbod is niet voldoende om de clubs te stoppen. De activiteiten gaan 

(minder zichtbaar) door. Melden is daarom erg belangrijk. Dat kan spannend zijn, omdat 

het bijvoorbeeld om je buurman gaat. Dat kan een reden zijn dat je niet naar de politie durft 

of kan. Meld dan via Meld Misdaad Anoniem is dan een oplossing, bel 0800-7000. 

WAT ZIJN BELANGRIJKE SIGNALEN VOOR HET 
HERKENNEN VAN EEN WITWAS-LOCATIE? 

  

Er brandt licht op ongebruikelijke tijdstippen.

Weinig meubels of persoonlijke spullen.

De activiteiten die te zien zijn passen niet bij het bedrijf. 

Op de locatie wordt met name contant betaald.

Er zijn geen of nauwelijks klanten, maar de zaak / winkel blijft toch bestaan. 

HET GEVAAR VAN AMFETAMINE  

De nieuwe rage: Amfetamine. Een oppeppende 

drug met grote gevaren, zoals duizeligheid, 

oververhitting, angst en agressie. Deze versneden 

drug wordt gemaakt van meerdere chemicaliën, zoals 

Mierenzuur, Formamide, Zoutzuur, BMK, Methanol 

en Zwavelzuur en is hierdoor levensgevaarlijk.
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Stel: Je hebt een leuke baan, een lieve partner en 2 fijne kinderen. 

Komt je zoon thuis met de mededeling dat hij stopt met zijn 

baantje bij de Albert Heijn. „Waarom, je vond het toch hartstikke 

leuk?”, vraag je. „Ik kan vijf keer zo veel per uur verdienen als ik ’s 

avonds met mijn vrienden hennep-toppen ga knippen”, antwoordt 

hij. „Ja, maar dat gaan we niet doen”, zeg je geschrokken. „Leg jij 

die twintig euro per uur dan bij?”, vraagt hij. 

HOE ZORG JE DAT JIJ NIET 
ONBEWUST BIJDRAAGT 
AAN ONDERMIJNENDE 
CRIMINALITEIT?
Het gebeurt ook hier, in Gemeente Heeze-Leende en misschien wel bij 

jou om de hoek: gewone mensen die onder bepaalde omstandigheden 

het criminele circuit inrollen. Het gaat zo makkelijk, de onderwereld 

heeft iemand snel in zijn greep. Weet dat je maar één keer ‘nee’ kunt 

zeggen. Voorkom dat je de onderwereld in getrokken wordt, na een 

eerste kleine misstap ben je makkelijk te chanteren. Het begint met 

gemakkelijk geld verdienen en van het één komt het ander. Eén keer 

wegkijken, één verleiding niet weerstaan, kost je soms de allerhoogste 

prijs: je eerlijkheid en vrijheid. Dit kan iedereen overkomen.

Jongeren komen makkelijk in de verleiding om snel en veel geld 
te verdienen. Criminelen maken daar misbruik van. Vaak kunnen 
jongeren de gevolgen niet overzien. Als je eenmaal ‘ja’ hebt 
gezegd, kom je in een positie dat ‘nee’ zeggen moeilijk is. Ze 
kunnen worden bedreigd, gechanteerd en geïntimideerd. Soms 
zelfs met geweld. Ze raken verstrikt in een (crimineel) web van 
geweld, leugens en bedrog waar ze zonder hulp niet makkelijk 
uit kunnen komen. Ze zijn dan zowel dader als slachtoffer. Maar 
wat doe je als ouder als je kind crimineel gedrag vertoont?

Belangrijkste uitgangspunten:

•  Vertrouw op je onderbuikgevoel;

•  Let op zaken die niet kloppen, bijvoorbeeld verandering in 
gedrag of uiterlijk van je kind;

•  Vertrouw erop dat jij jouw kind het beste kent

Ga met je kind in gesprek:

• Stel open vragen;

• (Ver)oordeel niet direct;

• Parkeer je eigen emoties;

• Luister;

• Blijf in contact met je kind.

Vorm samen een netwerk rondom je kind. Bespreek de situatie 
met de mentor of zorgcoördinator op school. Schakel familie 
en vrienden in om te helpen en om mee te klankborden.

TIPS VOOR OUDERS

PLATTEGROND 
HEEZE

Hoe houd je je kind op het rechte pad?
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SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Wesley

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Heeze

Geboortedatum 15-10-2004

Oogkleur haarkleur lengte

Groen Bruin 1.84m

Werkt bij een tuinbedrijf als hovenier. 

Regelmatig in de plaatselijke kroeg te vinden. 

Is regelmatig betrokken bij vechtpartijen.

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Davey

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leende

Geboortedatum 12-01-2004

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.82m

Scholier, loopt een krantenwijk. Draagt 

voornamelijk dure merkkleding. Vaak te vinden 

bij de plaatselijke voetbalclub in een rode 

sportauto.

VINGERAFDRUK

Davey

Wesley

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - TR

Naam Rivaldo

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Heeze

Geboortedatum 09-09-2002

Oogkleur haarkleur lengte

Bruin Bruin 1.77m

Scholier, geen bijbaan zover bekend. Heeft een 

zwarte sportauto (hatchback model). Draag veel 

dure merkkleding. 

Rivaldo

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kevin

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leende

Geboortedatum 03-04-2006

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.91

Werkt bij een autogarage. Heeft een dure zwarte 

sportauto waar hij vaak in gespot wordt. Drinkt 

graag een biertje in de plaatselijke kroeg.

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kelly

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Leende

Geboortedatum 26-05-2005

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blond 1.69m

Zover het bekend is heeft ze geen werk. Heeft 

altijd nieuwe gadgets en designertassen. 

VINGERAFDRUK

Kelly

Kevin

VINGERAFDRUK

SIGNALEMENT
MAN /  VROUW NATIONALITEIT - NL

Naam Kimberley

Straat ..................

Postcode ..................

Plaats Heeze

Geboortedatum 21-07-2006

Oogkleur haarkleur lengte

Blauw Blauw 1.62m

Student nagelstyliste. Geen bijbaan. Vaak 

shoppen in dure kledingwinkels. Geen auto.

Kimberley

LIJST VAN ‘JONGE’ VEELPLEGERS IN GEMEENTE HEEZE-LEENDE
Eenheid 75 heeft een lijst van veelplegers in Gemeente Heeze-Leende samengesteld. De veelplegers zijn criminele jongeren die betrokken 

zijn geweest bij ‘high impact delicten’ rondom drugscriminaliteit. Er zijn 6 veelplegers geselecteerd, die nadrukkelijk worden gevolgd door 

Eenheid 75. Hierbij wordt gelet op ‘ongebruikelijk bezit’ onder deze criminele jongeren. Eenheid 75 hoopt zoveel mogelijk informatie te 

ontvangen over de veelplegers met mogelijk ‘ongebruikelijk bezit’.
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Op het moment dat een crimineel van zijn geld wil gaan genieten, doet er zich een probleem voor. Meestal zal zijn bij de Belastingdienst 

aangegeven inkomen onvoldoende zijn als verklaring voor grote uitgaven zoals een duur huis, een grote auto of dure merkkleding. 

Gaat hij toch zijn illegaal verdiende geld, zichtbaar, uitgeven, dan loopt hij het risico dat de Belastingdienst, de politie of Justitie 

een onderzoek instelt naar de herkomst van het geld. Tenminste, als het opgemerkt wordt, iedereen kan hierbij helpen. Zie je iets 

verdachts, meld het dan! Uit onderzoek kan dan naar voren komen dat het vermogen is opgebouwd uit crimineel verkregen inkomen 

WAKANDA ALFABET
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en kan het worden teruggevorderd.  Om illegaal verkregen geld zorgeloos te kunnen 

uitgeven moet de crimineel ervoor zorgen dat er geen direct verband is tussen het 

vermogen en de illegale herkomst en anders zal hij een verklaring moeten hebben voor 

een herkomst van het geld. Met andere woorden: hij moet geld gaan witwassen voordat 

hij het kan gebruiken.

Witwassen is een schijnbaar legale status geven aan geld dat illegaal verkregen is, zodat het 

besteed kan worden in de bovenwereld. Dat klinkt nog steeds erg vaag. Een voorbeeld: Stel 

een persoon plaatst een advertentie, ‘Schilderij te koop: € 30.000’. Er wordt een contante 

storting van € 30.000,- gedaan op een privérekening. Wanneer er vervolgens aan deze 

persoon vragen gesteld worden waar hij die verdachte contante storting vandaan heeft, 

kan hij verklaren: “Ik heb een schilderij contant verkocht.” Zo lijkt het alsof er een legale 

herkomst voor de € 30.000,- was, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen schilderij is 

verkocht, maar een grote hoeveelheid cannabis.
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