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Annotatie NJ 2013, 266 
 
HR 8 januari 2013, nr. 10/04667, HR 8 januari 2013, nr. 11/03164  en HR 8 januari 2013, nr. 11/03166  
 
M.J. Borgers 
 
 
1. Het Wetboek van Strafrecht kent met artikel 420bis-420quater een ruime strafbaarstelling van 
(schuld)witwassen. Die strafbaarstelling is zo ruim dat, indien iemand een misdrijf – bijvoorbeeld 
diefstal – begaat en daardoor een voorwerp voorhanden krijgt, reeds dat enkele voorhanden hebben 
naar de letter van de wet tevens als witwassen heeft te gelden. Ter vermijding van deze automati-
sche verdubbeling van strafbaarheid heeft de Hoge Raad in een arrest van 26 oktober 2010 (NJ 
2010/655 m.nt. N. Keijzer) de reikwijdte van het witwasdelict afgebakend door middel van het for-
muleren van een kwalificatieuitsluitingsgrond. Indien vaststaat dat het enkele voorhanden hebben 
door de verdachte van een voorwerp dat afkomstig is uit een door hemzelf begaan misdrijf, niet kan 
hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, 
kan die gedraging, zo oordeelt de Hoge Raad in dat arrest, niet als witwassen worden gekwalificeerd. 
 
2. In de hierboven afgedrukte drie arresten voegt de Hoge Raad, evenals in twee andere arresten van 
dezelfde datum (LJN BX4449 en LJN BX4585), het een en ander ‘ter verduidelijking’ toe aan de beslis-
sing in NJ 2010/655. Waarom de Hoge Raad die verduidelijking nuttig of noodzakelijk acht, wordt niet 
toegelicht. Mogelijk heeft de Hoge Raad willen reageren op enkele vragen en kritiekpunten die in de 
literatuur zijn opgeworpen naar aanleiding van NJ 2010/655 (vgl. naast de annotatie van Keijzer ook 
Van Leeuwen, DD 2011, p. 297-326 en Fibbe, Strafblad december 2011, p. 47-53). Het is daarbij ove-
rigens de vraag of de Hoge Raad alleen maar wil verduidelijken, of dat het toepassingsbereik van de 
in NJ 2010/655 geformuleerde kwalificatieuitsluitingsgrond (op onderdelen) ook is bijgesteld.  
 
3. De Hoge Raad vangt de ‘verduidelijking’ – rov. 4.2.2 in NJ 2013, 264 en rov. 2.3.2 in NJ 2013, 265 
en 266 – aan door het doel van de kwalificatieuitsluitingsgrond onder woorden te brengen. De Hoge 
Raad formuleert dat doel duidelijker en vooral ook explicieter dan in NJ 2010/655. Het gaat erom te 
voorkomen dat een verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die de door dat misdrijf ver-
kregen voorwerpen onder zich heeft en dus voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig maakt 
aan het witwassen van die voorwerpen. Ogenschijnlijk onderstreept de Hoge Raad aldus de beperkte 
reikwijdte van de kwalificatieuitsluitingsgrond. Alleen degene die het gronddelict heeft begaan, ter-
wijl dat gronddelict rechtstreeks tot gevolg heeft dat een voorwerp voorhanden is gekomen, profi-
teert van die grond. Dat impliceert dat bekend is wat het gronddelict behelst en wie dat delict heeft 
begaan. Anders kan immers niet worden vastgesteld of het voorwerp uit dat misdrijf is verkregen. 
Wat het gronddelict inhoudt en door wie het is begaan, behoeft daarbij niet uit de tenlastelegging en 
de bewezenverklaring te blijken (vgl. o.a. HR 28 september 2004, NJ 2007, 278), maar kan ook an-
derszins worden vastgesteld. 
 Het valt overigens op dat de Hoge Raad zich bij de beschrijving van het doel van de kwalifica-
tieuitsluitingsgrond van het woord ‘mede’ bedient. Op zich houdt de Hoge Raad daarmee de moge-
lijkheid open dat aan de kwalificatieuitsluitingsgrond ook betekenis toekomt buiten de situatie van 
het voorhanden hebben van een voorwerp uit eigen misdrijf. Over die mogelijkheid laat de Hoge 
Raad zich evenwel verder niet uit. Ik kom hierop terug onder 10. 



 
4. Met de in NJ 2010/655 geformuleerde kwalificatieuitsluitingsgrond wil de Hoge Raad bevorderen, 
zo vervolgt de verduidelijkingsoverweging, dat het door de verdachte begane (grond)misdrijf, dat in 
de regel nader is omschreven in een van specifieke bestanddelen voorziene strafbepaling, in de ver-
volging centraal wordt gesteld. Zie ik het goed, dan keert de Hoge Raad zich hier tegen de – mede 
door (onderdeel 4 van) de Aanwijzing witwassen ingegeven – gemakzucht waarmee de strafbaarstel-
ling van witwassen door het openbaar ministerie soms van stal wordt gehaald. Deze strafbaarstelling 
is oorspronkelijk in het leven geroepen om gedragingen die zijn gericht op het versluieren van de 
misdadige herkomst van vermogensbestanddelen, tegen te gaan. Met het oog op een effectieve 
handhaving is ervoor gekozen om uiteenlopende gedragingen die (kunnen) worden verricht met be-
trekking tot voorwerpen waarvan de verdachte weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die – 
onmiddellijk of middellijk – ‘uit enig misdrijf’ afkomstig zijn, binnen het bereik van de strafbaarstel-
ling te brengen. Daardoor kan zich de toch wonderlijke situatie voordoen dat een persoon wordt 
vervolgd wegens witwassen, terwijl geen handelingen waarneembaar zijn die op één of andere wijze 
iets van doen lijken te hebben met de versluiering van de herkomst van een voorwerp en het boven-
dien niet bijzonder problematisch lijkt te zijn om voor het gronddelict te vervolgen. 

LJN BX4449 verschaft hiervan een voorbeeld. De verdachte wordt vervolgd wegens het voor-
handen hebben van een geldbedrag. Uit de door het gerechtshof gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat 
de verdachte – tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep – heeft verklaard dat het 
gaat om een geldbedrag dat iemand bij hem in huis heeft laten liggen en dat hij met dat bedrag aan 
de haal is gegaan. Voorts is er een proces-verbaal waarin wordt beschreven dat het geldbedrag – in 
een met bruin tape omwikkelde plastic zak – in de kleding van de verdachte is aangetroffen. Afgaan-
de op de door het gerechtshof gebezigde en dus kennelijk geloofwaardig geachte verklaring van de 
verdachte, lijkt het – door deze verdachte begane – gronddelict verduistering te betreffen. Onduide-
lijk is of het strafvorderlijk onderzoek zich op dat gronddelict heeft gericht. Zou het niet voor de hand 
hebben gelegen – zo nodig na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting – om de persoon van 
wie het geld eigenlijk was op te sporen en te horen omtrent het verlies daarvan? Door te kiezen voor 
vervolging wegens witwassen wordt wel heel eenvoudig – met in de kern slechts het benutten van 
één bewijsmiddel en zonder de bewijsvoering specifiek te richten op de delictsbestanddelen van 
artikel 321 Sr – aangenomen dat ‘enig misdrijf’ heeft plaatsgevonden. Of zou er hier twijfel zijn gere-
zen omtrent de door de verdachte genoemde herkomst van het geld? In dat geval had zijn verklaring 
juist niet, althans niet onverkort, voor het bewijs moeten worden gebezigd, terwijl het onderzoek en 
de bewijsconstructie zich zouden hebben moeten concentreren op het ontbreken van aanwijzingen 
voor een legale herkomst van het geld (zodat het niet anders kan zijn dan dat het geld uit enig mis-
drijf afkomstig is; vgl. o.a. HR 13 juli 2010, NJ 2010/456). 
 De Hoge Raad laat er weinig misverstand over bestaan dat een inkleding van de vervolging 
als hier geschetst geen schoonheidsprijs verdient. Men zou het nog wat sterker kunnen stellen: de 
strafbaarstelling van witwassen is in de kern bedoeld om de perverse effecten van het bezit van mis-
daadvermogen tegen te gaan, en niet om op een zo eenvoudig mogelijke wijze een strafrechtelijke 
veroordeling mogelijk te maken in al die gevallen waarin aan aangetroffen vermogensbestanddelen 
een luchtje zit. 
 
5. De Hoge Raad herformuleert in de hierboven afgedrukte arresten de toepassingsvoorwaarde(n) 
van de kwalificatieuitsluitingsgrond. In NJ 2010/655 gaat het om het enkele voorhanden hebben dat 
niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het 



voorwerp. In de arresten van 8 januari 2013 hanteert de Hoge Raad een tweeledig criterium: het 
moet gaan om een gedraging a. die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben en b. die een op 
het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf ver-
kregen voorwerp gericht karakter heeft. In hoeverre verschillen deze formuleringen uit 2010 en de 
hierboven afgedrukte arresten? Allereerst springt in het oog dat een negatieve formulering heeft 
plaatsgemaakt voor een positieve formulering. In zekere zin gaat het thans niet meer zozeer om uit-
zonderingsgrond, maar veeleer om voorwaarden om tot kwalificatie te kunnen komen. Daarbij – en 
dat is het tweede verschil – lijkt de Hoge Raad de lat thans ook hoger te leggen, in die zin dat er 
strengere eisen worden gesteld om het voorhanden hebben te kwalificeren als witwassen. In de ne-
gatieve formulering is niet-kwalificeren als witwassen alleen aan de orde indien het voorhanden 
hebben niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst. Dat 
lijkt te betekenen: de gedraging – het voorhanden hebben – is objectief gezien op generlei wijze ge-
schikt om te verbergen of te verhullen (vgl. ook Van Leeuwen, DD 2011, p. 304). In de positieve for-
mulering moet worden gekeken naar het voorhanden hebben zoals dat concreet aan de orde is in de 
desbetreffende zaak, en dient te worden vastgesteld of dit (kennelijk) een op daadwerkelijk verber-
gen of verhullen gericht karakter heeft. Die gerichtheid van het voorhanden hebben zal duidelijk 
moeten blijken en moet dus meer zijn dan een mogelijkheid. Al met al lijkt de Hoge Raad hier dus 
niet zozeer te verduidelijken, maar veeleer te herformuleren en aan te scherpen. Een voorbode voor 
deze koerswijziging kan overigens worden gevonden in enkele arresten uit 2012. Daarin wordt tel-
kens de maatstaf uit NJ 2010/655 herhaald, maar bij de toepassing daarvan gaat het er dan al om dat 
het gerechtshof niet heeft vastgesteld dat het voorhanden hebben ‘heeft bijgedragen aan het ver-
bergen of verhullen van de criminele herkomst’. (Zie HR 7 februari 2012, NJ 2012/116, HR 3 april 
2012, LJN BV7017 en HR 17 april 2012, LJN BW1481; vgl. ook onderdeel 19 van de conclusie van A-G 
Vegter voor LJN BX4449.) 
 De Hoge Raad scherpt hierbij in dat, indien de verdachte meerdere voorwerpen (of vermo-
gensbestanddelen) voorhanden heeft terwijl slechts ten aanzien van een gedeelte daarvan wordt 
voldaan aan de zojuiste genoemde voorwaarden, het voorhanden hebben ook slechts ten aanzien 
van dat gedeelte kan worden gekwalificeerd als witwassen. Op die grond wordt in NJ 2013, 265 
overwogen dat de vaststelling dat de uit misdrijf verkregen gelden ‘ten dele vergokt’ zijn, het oordeel 
niet kan dragen dat het de verdachte het gehele bedrag heeft witgewassen in de vorm van het voor-
handen hebben. Precisie is dus geboden en dat betekent dat het openbaar ministerie in een dergelijk 
geval bij voorkeur niet volstaat met een tenlastelegging waarin ongespecificeerd het voorhanden 
hebben van een geldbedrag aan de verdachte wordt verweten. 
 
6. De vraag rijst nog wat precies moet worden verstaan onder ‘een gedraging die meer omvat dan 
het enkele voorhanden hebben’. Waar moet dat meerdere dan uit bestaan? Een verstrekkende in-
terpretatie zou zijn dat het voorhanden hebben feitelijk reeds moet zijn overgegaan in een andere in 
artikel 420bis-420quater lid 2 sub b Sr genoemde delictsgedraging en dus in overdragen, omzetten of 
gebruik maken. Die uitleg ligt niet voor de hand, omdat de Hoge Raad in de verduidelijkingsoverwe-
ging meermalen laat blijken zich te willen beperken tot het voorhanden hebben (van een voorwerp 
dat afkomstig uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf). Veeleer lijkt het erop – vgl. ook de 
laatste twee volzinnen van de derde alinea van de verduidelijkingsoverweging – dat er sprake is van 
een gedraging die meer omvat dan het enkele voorhanden hebben, indien kan worden vastgesteld 
dat het voorhanden hebben een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele her-
komst van het door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. De beide toepassings-



voorwaarden lijken dus samen te smelten, waardoor het erop neerkomt wat het voorhanden hebben 
in concreto behelst. Aan de gestelde voorwaarden zou dan bijvoorbeeld worden voldaan indien de-
gene die een ander heeft opgelicht, de aldus verkregen gelden rechtstreeks heeft laten storten op 
een coderekening. De aard van die rekening brengt dan met zich dat de verdachte zich zodanig heeft 
gedragen dat het voorhanden een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen gericht karakter 
heeft.  

Hierbij dient nog te worden bedacht dat in de praktijk bij de formulering van de tenlasteleg-
ging nog wel eens de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Er wordt dan alleen het voor-
handen hebben van een bepaald voorwerp of geldbedrag ten laste gelegd, terwijl op de keper be-
schouwd ook meer (delicts)gedragingen hebben plaatsgevonden. Juist dan is het – ingeval van bewe-
zenverklaring – zaak om nauwkeurig te bezien – en in de bewijsconstructie tot uitdrukking te bren-
gen – wat het voorhanden hebben precies behelst en in hoeverre daaruit van een op het daadwerke-
lijk verbergen of verhullen gericht karakter blijkt. 
 
7. Het laatste deel van de verduidelijking ziet op de motiveringsverplichting van de rechter. De Hoge 
Raad formuleert hier een verplichting die, anders dan de Hoge Raad doet voorkomen, in NJ 2010/655 
nog niet wordt genoemd, maar in enkele nadien gewezen arresten wel impliciet een rol speelt (zie 
bijvoorbeeld NJ 2012/116). Deze verplichting komt erop neer dat de uitspraak van de rechter vol-
doende duidelijkheid moet verschaffen of het voorhanden hebben een op het daadwerkelijk verber-
gen of verhullen gericht karakter heeft. Met deze motiveringsverplichting dwingt de Hoge Raad de 
feitenrechter om – (ook) ambtshalve – de kwalificatiebeslissing toe te lichten en te verantwoorden. 
Dit stelt de Hoge Raad in staat om de beslissing om het voorhanden hebben al dan niet als witwassen 
te kwalificeren, beter te ‘sturen’ door middel van het controleren van de toereikendheid en begrijpe-
lijkheid van de motivering van de feitenrechter. Daarmee zal langzaam maar zeker kunnen uitkristal-
liseren onder welke omstandigheden het voorhanden hebben al dan niet kan worden gekwalificeerd 
als witwassen.  
 
8. In de arresten van 8 januari 2013 grijpt de Hoge Raad telkens in omdat de feitenrechter zich on-
voldoende rekenschap heeft gegeven van de eisen die gelden ten aanzien van het voorhanden heb-
ben. Dat betekent niet dat de feitenrechter het structureel verkeerd doet, gelet op het feit dat de 
Hoge Raad zich hier buigt over uitspraken die zijn gewezen voorafgaand aan of al heel snel na de 
aanvaarding van de kwalificatieuitsluitingsgrond in NJ 2010/655. Opmerkelijk is wel dat de Hoge 
Raad in vier van de vijf arresten niet meegaat met de conclusie van de A-G. Hoewel dat mede kan 
worden verklaard door het feit dat de Hoge Raad eerst in de arresten van 8 januari 2013 heeft laten 
blijken tot een aanscherping van de koers te willen komen, maken de divergenties tussen Hoge Raad 
en A-G ook zichtbaar dat de Hoge Raad niet licht van oordeel is dat het voorhanden hebben van een 
voorwerp dat de verdachte met het gronddelict heeft verkregen, zich laat kwalificeren als witwassen. 
 Waar gaat het in die vier arresten dan concreet om? In NJ 2013, 264 en LJN BX4585 hebben 
de verdachten gelden voorhanden, terwijl zij geen bancaire producten afnemen bij één van de vier 
grote banken, terwijl van hen ook geen inkomsten bekend zijn bij de Belastingdienst. Dat die gelden 
alleen op die wijze buiten het zicht van die banken en de overheid worden gehouden, acht de Hoge 
Raad, anders dan A-G Silvis, niet toereikend als onderbouwing van het oordeel dat de gedragingen 
van de verdachten gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele 
herkomst. In NJ 2013, 265 en 266 draait het om het voorhanden hebben van gelden die ten dele zijn 
vergokt en waarvan het overige deel in enveloppen in een kluis bij de verdachten thuis is opgebor-



gen. Door verschillen in de bewijsmotivering is het oordeel in deze beide zaken anders geformuleerd. 
Van belang is hier vooral dat uit NJ 2013, 266 blijkt dat het bewaren van het geld in de kluis (nog) niet 
de kwalificatie van het voorhanden hebben als witwassen kan dragen, waar A-G Hofstee juist aan die 
omstandigheid waarde hecht om aan te nemen dat dit voorhanden hebben heeft bijgedragen aan 
het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de gelden. 
 Gelet op het feit dat de Hoge Raad hier telkens ‘slechts’ oordeelt over de vraag of het oor-
deel van de feitenrechter toereikend is gemotiveerd, dient men voorzichtig te zijn met trekken van 
algemene conclusies. Niettemin lijkt te kunnen worden gesteld dat het enkele feit dat wordt gekozen 
voor een wijze van voorhanden hebben dat afwijkt van in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke 
of voorgeschreven patronen – zoals het in contante vorm onder zich houden van relatief omvangrijke 
geldbedragen en ook het uit het zicht houden van gelden door het gebruikmaken van een kluis of het 
niet-opgeven van vermogensbestanddelen aan de Belastingdienst – nog niet het oordeel rechtvaar-
digt dat de verdachte gedragingen heeft verricht die (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwer-
kelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het desbetreffende voorwerp. Bijko-
mende omstandigheden kunnen een andere uitkomst rechtvaardigen. Wanneer degene die geld 
heeft gestolen, dat geld thuis in een kluis opbergt, is dat op zich onvoldoende om van witwassen te 
spreken. Maar dat wordt wellicht anders indien het geld in een enveloppe wordt gestopt met het 
(verhullende) opschrift ‘opbrengst vrijmarkt Koningsdag’ voordat het in de kluis wordt gelegd. 
 
9. Hoe verhoudt het voorhanden hebben met een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van 
der criminele herkomst gericht karakter zich tot de delictsomschrijving zoals deze is opgenomen in 
artikel 420bis-420quater lid 1 sub a Sr? Daarin wordt onder andere het verbergen of verhullen van de 
herkomst van een voorwerp strafbaar gesteld. Is er hier sprake van overlap of dienen enerzijds het 
voorhanden hebben met een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst 
gericht karakter en anderzijds het verbergen of verhullen van de herkomst van een voorwerp van 
elkaar te worden onderscheiden? Twee opmerkingen zijn hierbij, meen ik, van belang. Allereerst 
spreekt de Hoge Raad in relatie tot het voorhanden hebben van een bepaalde gerichtheid. Dat zou zo 
kunnen worden opgevat dat het voorhanden hebben nog geen verbergen of verhullen heeft behoe-
ven te bewerkstelligen, maar wel dat een duidelijke stap in die richting is gezet. Zo bezien, zou het – 
ten minste – om een poging tot het verbergen of verhullen in de zin van het genoemde sub a moeten 
gaan. Daar staat tegenover – en dat is de tweede opmerking – dat van ‘verbergen’ en ‘verhullen’ in 
sub a niet pas sprake is indien de betrokkene daadwerkelijk slaagt in het verbergen of verhullen. Zou 
die eis wel worden gesteld, dan zou de strafbaarstelling van sub a feitelijk geen nut hebben. Immers, 
wanneer de versluiering succesvol geschiedt, zal niemand in de gaten hebben dat van witwassen – en 
daarmee verband houdende verbergingshandelingen – sprake is. Men zou dan ook kunnen stellen 
dat politie en justitie zich eigenlijk per definitie bezighouden met witwastrajecten die uiteindelijk zijn 
mislukt. In de kamerstukken wordt wellicht mede daarom in relatie tot ‘verbergen’ en ‘verhullen’ 
gesproken van handelen dat erop gericht is het zicht op de herkomst van voorwerpen te bemoeilij-
ken en dat ook geschikt is om dat doel te bereiken (Kamerstukken II 1999/2000, 27 159 nr. 3, p. 14). 
Wel wordt daaraan nog toegevoegd dat een enkele handeling ten aanzien van een voorwerp veelal 
nog niet toereikend zal zijn om van verbergen of verhullen in de zin van artikel 420bis-420quater lid 1 
sub a Sr te kunnen spreken, maar dat het vaak zal gaan om ‘een reeks van handelingen’. Deze afba-
kening tussen sub a en sub b van artikel 420bis-420quater lid 1 Sr is tamelijk subtiel en wellicht ook 
niet sluitend. Niettemin lijkt te kunnen worden gezegd dat het voorhanden hebben van een voor-
werp dat uit het door de verdachte begane gronddelict is verkregen, eerst strafbaar is op grond van 



artikel 420bis-420quater lid 1 sub b Sr voor zover die gedraging moet worden gezien als een begin 
van een dergelijke reeks van handelingen (vgl. ook Van Leeuwen, DD 2011, p. 313-314). Indien dat 
niet het geval is, staat het openbaar ministerie overigens niet met lege handen. Er kan dan nog altijd 
worden vervolgd wegens dat gronddelict. 
 
10. De Hoge Raad maakt duidelijk, zo is onder 3 reeds aangestipt, dat de beperking in de mogelijk-
heid om het voorhanden hebben te kwalificeren als witwassen, ziet op de situatie waarin een ver-
dachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die de door dat misdrijf verkregen voorwerpen on-
der zich heeft en dus voorhanden heeft. Tegelijkertijd biedt het woord ‘mede’ wellicht een opening 
voor een verdere verruiming van de werking van de kwalificatieuitsluitingsgrond. Over de wenselijk-
heid van een dergelijke verruiming valt veel te zeggen. Ik laat het binnen het bestek van deze annota-
tie bij de bespreking van de vraag of die verruiming ook door de Hoge Raad zou zijn beoogd. Voor de 
beantwoording van die vraag is het nuttig om stil te staan bij de vraag hoe een ruimere werking van 
de kwalificatieuitsluitingsgrond eruit zou kunnen zien. Het komt mij voor dat zich grosso modo drie 
situaties laten onderscheiden waarin het op zich denkbaar zou zijn om het handelen van de verdach-
te alleen als witwassen te kwalificeren indien er blijk wordt gegeven van een op het daadwerkelijk 
verbergen of verhullen van de criminele herkomst gericht karakter van de desbetreffende gedraging. 
Allereerst kan worden gedacht aan de situatie waarin ten aanzien van het voorwerp dat afkomstig is 
uit het door de verdachte begane gronddelict, door de verdachte (nog) een andere delictsgedraging 
in artikel 420bis-420quater lid 1 sub b Sr wordt gesteld (en die ook als zodanig ten laste worden ge-
legd). Concreet gaat het dan om het verwerven, overdragen, omzetten en gebruik maken. Ten twee-
de kan worden genoemd de situatie waarin het ‘voorhanden hebben’ – of eventueel (nog) een ande-
re in artikel 420bis-420quater lid 1 sub b Sr genoemde delictsgedraging – wordt begaan door een 
ander dan degene die het gronddelict begaat. Ten derde kan worden gewezen op de situatie waarin 
het voorhanden hebben ziet op een voorwerp waarvan het niet bekend is uit welk gronddelict het 
afkomstig is (en dus ook niet door wie dat gronddelict is begaan).  
 
11. Op twee onderdelen is de mogelijk ruimere werking van de kwalificatieuitsluitingsgrond reeds 
aan de orde gekomen in de rechtspraak van de Hoge Raad. In HR 3 april 2012, LJN BV7017 wordt 
gesproken, onder verwijzing naar de kwalificatieuitsluitingsgrond van NJ 2010/655, van ‘het enkele 
verwerven en voorhanden hebben’. Daarmee breidt de Hoge Raad de reikwijdte van die kwalificatie-
uitsluitingsgrond enigszins uit, al moet het effect daarvan niet worden overdreven. In deze zaak sprak 
de bewezenverklaring van ‘verwerven en voorhanden hebben’, terwijl die twee gedragingen nauwe-
lijks van elkaar te onderscheiden waren. In algemene zin liggen verwerven en voorhanden dicht te-
gen elkaar aan. Aan het voorhanden hebben gaat, strikt genomen, altijd verwerven vooraf. Het be-
gaan van het gronddelict waarmee het voorwerp voorhanden is gekomen, kan in principe tevens 
worden aangemerkt als het verwerven van dat voorwerp. Zou men dan toch voor het al dan niet van 
toepassing laten zijn van de kwalificatiebeslissing een strikt onderscheid maken tussen verwerven en 
voorhanden hebben, dan zou de kwalificatieuitsluitingsgrond heel eenvoudig, maar ook op oneigen-
lijke wijze kunnen worden omzeild. 
 Het arrest NJ 2013, 266 laat voorts zien dat onder omstandigheden ook een ander dan dege-
ne die het gronddelict heeft begaan, kan profiteren van de kwalificatieuitsluitingsgrond. De verdach-
te in deze zaak wordt het medeplegen verweten van het witwassen van de opbrengst uit het door 
haar echtgenoot begane gronddelict (niet-ambtelijke corruptie). Dat deze verdachte het gronddelict 
niet zelf heeft begaan, vormt voor de Hoge Raad geen aanleiding om (reeds op die grond) de kwalifi-



catieuitsluitingsgrond niet van toepassing te achten. Het komt mij voor dat niet reeds hieruit een 
uitbreiding van het toepassingsbereik van die kwalificatieuitsluitingsgrond kan worden afgeleid. De 
verklaring lijkt veeleer te moeten worden gevonden in het voor het medeplegen geldende accessori-
teitsvereiste. Van strafbare deelneming kan eerst worden gesproken indien er daadwerkelijk een 
strafbaar feit is begaan. Indien het voorhanden hebben door de echtgenoot niet als witwassen kan 
worden gekwalificeerd (en in zoverre dus geen strafbaar feit oplevert), is het medeplegen daarvan 
eveneens niet strafbaar, zo lijkt de redenering van de Hoge Raad te zijn. Daarmee is overigens niet 
uitgesloten dat de ander dan degene die het gronddelict heeft begaan, niet als medepleger maar als 
zelfstandige pleger van witwassen wordt vervolgd. In dat geval zal moeten worden onderzocht of de 
eigen gedragingen van die ander binnen de delictsomschrijving van witwassen vallen en lijkt een 
beroep op de hier besproken kwalificatieuitsluitingsgrond niet open te staan. 
 
12. Hoe zou de Hoge Raad, buiten deze twee specifieke gevallen, aankijken tegen de mogelijk ruime-
re werking van de kwalificatieuitsluitingsgrond in de hiervoor genoemde drie typen situaties? De 
Hoge Raad is – niettegenstaande het woord ‘mede’ – tamelijk helder over het doel van de in NJ 
2010/655 en in de hierboven afgedrukte arrest nader ontwikkelde kwalificatieuitsluitingsgrond. Het 
gaat om het voorkomen van een automatische verdubbeling van strafbaarheid. Daaraan ligt de ge-
dachte ten grondslag dat er – in het licht van het doel en de strekking van de strafbaarstelling van 
witwassen en de daarop betrekking hebbende wetsgeschiedenis – geen redelijke argumenten voor-
handen zijn om aan te nemen dat die automatische verdubbeling zou zijn beoogd door de wetgever 
(vgl. ook de noot onder HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 16). Vervolging ter zake van het gronddelict 
biedt reeds een toereikende mogelijkheid om tot bestraffing en ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel te komen. Kenmerkend voor de onder 10 genoemde typen situaties is – met 
uitzondering van het verwerven dat feitelijk bestaat uit het begaan van het gronddelict – dat van een 
automatische verdubbeling geen sprake is. Ofwel omdat er sprake is van delictsgedragingen die 
plaatsvinden nadat het gronddelict is voltooid waarmee het voorwerpen voorhanden is verkregen 
(vgl. ook NJ 2013, 266, waarin de Hoge Raad opmerkt dat geld dat is vergokt, niet meer als ‘voorhan-
den’ kan gelden en dat het vergokken eerder als een andere in de witwasbepalingen strafbaar ge-
stelde gedraging kan worden aangemerkt). Ofwel omdat het gronddelict niet, althans niet aantoon-
baar, door de verdachte is begaan. In zoverre lijken de hierboven afgedrukte arresten niet reeds een 
uitbreiding van de werkingssfeer van de hier aan de orde zijnde kwalificatieuitsluitingsgrond in petto 
te hebben. 


