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Aan: Commissie J&V
CC: Heumen van M.
Onderwerp: Voorstel SP procedurevergadering: Onderzoek door parlement naar misdaadgeld

Geachte voorzitter, griffier,
Bij de eerstvolgende procedurevergadering zou ik graag onderstaand voorstel willen bespreken.
Bij voorbaat dank voor het in behandeling nemen.
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP

Concreet voorstel:
De SP stelt voor dat het parlement zélf onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden om meer
crimineel geld af te pakken. Om de precieze reikwijdte van het onderzoek af te bakenen en de
onderzoeksvragen vast te stellen zouden we een verkennende werkgroep in het leven kunnen
roepen.
Toelichting: wat is het probleem?
Vrijwel alle misdaad draait om geld, maar het breed gedragen gevoel lijkt toch wel te zijn dat
we er vooralsnog onvoldoende in slagen om criminelen echt substantieel te treffen daar waar
het hen echt pijn doet: in hun portemonnee.
Kamerleden van vrijwel alle partijen vragen al zeker meer dan 10 jaar aandacht voor het
afpakken van crimineel vermogen. Opeenvolgende Ministers hebben beloofd crimineel
vermogen beter te zullen gaan afpakken. Reeds in 2007 presenteerde toenmalig minister
Hirsch-Ballin zijn Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad (PVAGM). Een
belangrijk onderdeel van dit programma was het afnemen van crimineel vermogen. Ook
toenmalig minister Opstelten had grote plannen om meer crimineel vermogen af te gaan
pakken en zei daarover het volgende tijdens een toespraak bij het Veiligheidscongres van
2010: ‘We willen gewoon al die miljoenen euro's terug die criminelen zich hebben
toegeëigend!’. Ook de huidige minister van Justitie en Veiligheid belooft beterschap bij het
afpakken van crimineel vermogen.
De urgentie om crimineel vermogen af te pakken lijkt bij iedereen te leven, al geruime tijd,
maar toch moet vastgesteld worden dat crimineel gedrag nog steeds bijzonder lucratief is. De
resultaten van alle pogingen en beloftes om misdaadgeld adequaat af te pakken zijn nog niet
bevredigend. Hoe komt het dat misdaad nog steeds zo lucratief is en waar blijft al dat
misdaadgeld? Waarom krijgen we dit geld nauwelijks afgepakt? Wat zou er moeten
veranderen in de opsporing, is die voldoende financieel gedreven? Hoe zit het met de
samenwerking tussen publieke en private partijen, zoals recherche, OM, FIOD en banken?
Toelichting: waarom een onderzoek naar misdaadgeld?

Misdaad mag niet lonen. De SP vindt het tijd dat het parlement zelf onderzoek gaat doen naar
de aanpak van misdaadgeld en het aan het parlement is om vervolgens met (concrete)
voorstellen en oplossingsrichtingen te komen. Een onderzoek door de Kamer lijkt in dat kader
uitermate geschikt, omdat dit onderwerp veel partijen bezig houdt, de onvrede over de
resultaten van de huidige aanpak breed lijkt te leven en een breed draagvlak een vereiste is
voor een andere aanpak (indien komt vast te staan dat een andere aanpak nodig is).
Het onderzoek zou zich onder andere kunnen richten op de capaciteit, expertise en werkwijze
van de opsporing. Daarnaast moet de samenwerking tussen opsporing en andere (publieke en
private) partijen worden onderzocht zoals het OM, de FIOD, CJIB, gemeenten en banken.
Ook zou nadrukkelijk naar de rol en verantwoordelijkheid van het financiële stelsel kunnen
worden gekeken, omdat het nog steeds te gemakkelijk lijkt om crimineel geld wit te wassen
en weg te sluizen naar het buitenland.
Het afpakken van crimineel verdiend geld is belangrijk voor het vertrouwen in de overheid,
omdat misdaad niet mag lonen.
Concreet voorstel voor de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid: In te stemmen met het
oprichten van een verkennende werkgroep ter voorbereiding op een onderzoek naar
misdaadgeld, om zowel reikwijdte en onderzoeksvraag af te bakenen, als de vorm van en
instrumenten voor het onderzoek te bepalen.

