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in de zaak van: 

 

de Centrale Bank van Suriname (‘CBvS’) 
gevestigd aan de Waterkant 20 te Paramaribo (Suriname) en domicilie kiezende aan de Antonio 

Vivaldistraat 66 te (1083 HP) Amsterdam, ten kantore van Wintertaling Advocaten en de 

Maliebaan 45 te (3581 SG) Utrecht, ten kantore van Sennef in Strafzaken 

 

advocaat-gemachtigden:  

mr. D.A. Evertsz (Wintertaling Advocaten) en mr. A. Sennef (Sennef in Strafzaken) 

 

Hakrinbank N.V. (‘Hakrinbank’) 

gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat 11-13 te Paramaribo (Suriname) en domicilie 

kiezende aan het Concertgebouwplein 20 te (1071 LN) Amsterdam, ten kantore van Jones Day 

 

advocaat-gemachtigden, thans raadslieden:  

mr. A. Verbruggen en mr. J.B.S. Dorant 

 

De Surinaamsche Bank N.V. (‘DSB’) 

gevestigd aan de Henck Arronstraat 26-30 te Paramaribo (Suriname) en domicilie kiezende aan 

de Alexanderstraat 21 te (2514 JM) Den Haag, ten kantore van Wladimiroff Advocaten N.V. 

 

advocaat-gemachtigden, thans raadslieden: 

mr. R. de Bree en mr. F.H.H. Sijbers 

 

en 

 

Finabank N.V. (‘Finabank’) 

gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat 59-61 te Paramaribo (Suriname) en domicilie 

kiezende aan de Alexanderstraat 21 te (2514 JM) Den Haag, ten kantore van Wladimiroff 

Advocaten N.V. 

 

advocaat-gemachtigden, thans raadslieden: 

mr. R. de Bree en mr. F.H.H. Sijbers 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Klaagsters’ 

 

tegen de beslaglegging, de voortduring van het beslag op een som geld en de weigering 

van het Openbaar Ministerie (‘OM’) dit beslag op te heffen 
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1. INLEIDING - CONTEXT 

1.1 Groot was de verbazing in Suriname, toen medio april 2018 het bericht binnenkwam 

dat de Nederlandse Justitie strafvorderlijk beslag had gelegd op een geldzending van 

zo’n slordige EUR 20 miljoen (‘de Geldzending’), die slechts korte tijd op 

Nederlandse bodem zou verblijven omdat deze – in transit via Schiphol – op weg was 

naar Hong Kong. Zoals in het Klaagschrift reeds uiteengezet, vonden dergelijke 

geldtransporten reeds geruime tijd plaats zonder noemenswaardige problemen. In dit 

geval vroeg de Douane voorafgaand aan het beslag enige inlichtingen1, die de 

vertegenwoordiger van CBvS terstond (nogmaals) verstrekte. Niettemin volgde 

beslag – om vooralsnog onduidelijke redenen. 

1.2 Minstens even groot was de verbazing van de advocaten, hier ter raadkamer 

aanwezig, over de wending die de zaak vervolgens nam. Toen duidelijk werd hoe de 

vork in de steel zat, was de algemene overtuiging dat dit een misverstand met de 

overheid moest zijn, dat in redelijkheid betrekkelijk snel oplosbaar zou zijn. Het 

bleek immers te gaan om een beslag op contante middelen, feitelijk vervoerd door 

een erkend waardetransporteur, onder verantwoordelijkheid van CBvS en afkomstig 

van een drietal Surinaamse systeembanken van goede reputatie – zelfs het OM moet 

dat erkennen. Een transport zoals er bovendien zovele waren geweest, om volstrekt 

duidelijke redenen. Met de juiste informatieverschaffing zou het OM beseffen dat het 

aan het ingrijpen was in de interstatelijke verhoudingen, een economie aan het 

ontwrichten was en bovendien regulier economisch handelen aan het criminaliseren 

was. Niets bleek evenwel minder waar. 

1.3 Het is juist dat de advocaten die optreden voor Klaagsters, zich meer dan eens in 

kritische bewoordingen hebben uitgelaten over het optreden van het OM. Ook 

terugblikkend en na kennisname van het verweerschrift van het OM (‘het 

Verweerschrift’), blijven de advocaten van oordeel dat het OM-optreden 

diskwalificatie verdiende en verdient. De integriteitscrisis die het OM in den brede 

in zijn greep houdt, lijkt viral te zijn gegaan en het officierlijk optreden in deze zaak 

te hebben besmet. Het OM verkondigt onwaarheid, is, anders dan het zelf betoogt, 

verre van transparant en misbruikt het strafvorderlijke instrumentarium en de 

machtige rol die het heeft om als incassobureau bij te dragen aan de financiële 

doelstellingen van Justitie. Dat zijn opnieuw krasse bewoordingen die 

gesubstantiveerd zullen worden; dat zal hierna gebeuren. 

1.4 In een eerste bespreking gaf het OM aan dat de zaak inderdaad oplosbaar was, maar 

alleen indien Klaagsters afstand zouden doen van (een aanzienlijk deel van) het in 

beslag genomen geld. In dat geval zou geen nader onderzoek hoeven plaatsvinden en 

zouden Klaagsters nimmer de verdachtenstatus krijgen. Met verbijstering hebben wij 

gereageerd op dit oneerbare voorstel tot vrijwillige onteigening onder dwang. 

1.5 Het ‘onteigeningsvoorstel’ zou transparant en uit goede wil handelend, zijn gedaan:2 

“Laten we voorop stellen dat wij menen transparant en uit goede wil 

gehandeld te hebben, door met het voorstel te komen een vergelijk te 

                                                 
1
  Het ging in hoofdzaak om onderliggende bescheiden van de Geldzending – die zich ook bij de Geldzending 

bevonden. 
2
  Verweerschrift, p. 5, alinea 3. 
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treffen in het kader van een afstandsverklaring als bedoeld in art. 116 lid 

2 sub c van het Wetboek van Strafvordering. De wet staat het toe dat 

degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen - en verklaart dat het 

hem toebehoort - daarvan afstand kan doen, zodat daarmee wordt 

gehandeld als ware het verbeurd verklaard. Vervolgens zou het Openbaar 

Ministerie na een summier onderzoek met medewerking van klaagsters een 

deel van het geld kunnen teruggeven.” 

1.6 Zeker: de wet staat toe dat een derde afstand doet van een voorwerp. Kwalijk wordt 

het dat het OM dreigt met onderzoek en verdachtestatus, maar dat dit alles kan 

worden voorkomen, indien zo’n EUR 15 miljoen wordt prijsgegeven. Het bewegen 

tot afgifte van middelen onder dreiging met strafrechtelijk onderzoek en een 

verdachtestatus is ongepast en laakbaar en schuurt tegen het strafbare aan. Terecht 

hebben Klaagsters geweigerd mee te werken aan deze opmerkelijke vorm van 

klassenjustitie. Het OM doet nu voorkomen alsof CBvS wel degelijk oren had naar 

een deal, maar dit alles wijzigde toen de vertegenwoordigers van de handelsbanken 

aanschoven.3 Het is opnieuw een feitelijke onjuistheid die ertoe moet strekken eigen 

optreden te rechtvaardigen. 

1.7 Nog vóórdat de handelsbanken betrokken waren, maakte de advocaat-gemachtigde 

van CBvS duidelijk dat een dergelijke deal niet aan de orde kon zijn.4 

“Gelet op het bovenstaande in combinatie met de drie bijlagen bij deze 

brief hechten wij eraan uitdrukkelijk op te merken dat er nimmer een 

insteek met de raadslieden van de Centrale Bank Van Suriname is 

overeengekomen met betrekking tot een afdoening ex artikel 116 lid 2 sub 

c SV. Datzelfde geldt voor uw veronderstelling dat er tijdens het gesprek 

d.d. 19 december 2018 voortgebouwd zou worden op gesprekken met de 

Centrale Bank waarin bedragen waren genoemd om tot een vergelijk te 

komen in het kader van een afstandsverklaring a.b.i. artikel 116 lid 2 sub 

c SV.” 

1.8 De weinig magistratelijke opstelling van het OM bleef niet beperkt tot het 

afdoeningsvoorstel.  

1.9 Lange tijd hielden de officieren van justitie stug vol dat het beslag was gelegd en 

werd gehandhaafd ten titel van waarheidsvinding. Nog op 19 december 2018 gaf één 

van de officieren van justitie tijdens een bespreking met de advocaat-gemachtigden 

aan dat dat nog immer de grond was. De officier gaf aan dat serieus overwogen werd 

om dactyloscopisch en/of DNA-onderzoek te doen verrichten aan de in beslag 

genomen bankbiljetten.5 Met verbijstering heeft het advocatenteam daarop 

gereageerd: niet alleen zou dit het NFI voor langere tijd compleet lamleggen en 

zouden de kosten de waarde van de in beslag genomen Geldzending overtreffen: ook 

zou het resultaat uiteindelijk niets zeggen. De advocaten van Klaagsters hebben dan 

                                                 
3
  Verweerschrift, p. 5, alinea 5. 

4
  Brief van de advocaat-gemachtigde van CBvS van 29 december 2018 aan de officieren van justitie, p. 3. 

5
  Dit bij herhaling geuite standpunt werd vastgelegd in een brief van de advocaat-gemachtigden aan het OM 

van 8 februari 2019. 
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ook aangegeven dit een volstrekt ongeloofwaardige en niet-steekhoudende titel voor 

voortduring van het beslag te vinden.6  

1.10 Tevens uitten de advocaat-gemachtigden het vermoeden dat de chartale gelden kort 

na de inbeslagname giraal werden gemaakt en informeerden naar de bewaarder. Het 

OM hield evenwel voet bij stuk: dactyloscopisch en/of DNA-onderzoek was nog een 

reële optie en daarmee was waarheidsvinding de beslaggrond; het geld was daartoe 

nog gewoon beschikbaar. Dit bleef het OM volhouden tot februari 2019. Pas toen 

deelde het OM mede dat de contanten waren gegiraliseerd en dat thans 

verbeurdverklaring de grond was voor continuatie van het beslag. Klaagsters 

verzochten het OM herhaaldelijk om stukken te verstrekken waaruit de data van de 

giralisering en de verandering van beslaggrond in (vatbaarheid voor) 

verbeurdverklaring volgden. Pas op 17 juni 2019 verstrekte het OM stukken waaruit 

volgde dat de gelden reeds op 1 juni 2018 door DNB werden gegiraliseerd.7 Stukken 

waaruit volgt wanneer verbeurdverklaring beslaggrond werd, hebben Klaagsters 

nooit mogen ontvangen. Het OM heeft Klaagsters dus maandenlang bewust 

voorgelogen om het beslag zonder grond te kunnen continueren, in de hoop dat de 

handelsbanken intussen afstand zouden doen van (een deel van) het geld. Thans, in 

raadkamer, wordt betoogd dat alle gronden van meet af aan het beslag droegen en 

één der officieren per ongeluk onwaarheid sprak, nu hij niet op de hoogte was van de 

giralisering van de middelen. In ernst had men overwogen dactyloscopisch 

onderzoek te laten verrichten – het DNA-onderzoek wordt even vergeten. 

1.11 Het is onwaar: bij proces-verbaal, opgemaakt op 7 juni 2018 informeerde de FIOD 

het OM al over de giralisering van de gelden.8 Onwaar is dat van meet af aan alle 

gronden onder het beslag lagen en dat de KVI een min of meer toevallige aanduiding 

bevat. Het is onwaar. Het is met zoveel woorden besproken met de officieren van 

justitie, waarbij dezelfde officier volhield dat enkel het belang van de 

waarheidsvinding, bestaande uit dactyloscopisch en DNA-onderzoek, het beslag 

droeg. Het is onwaar dat de KVI een toevallige aanduiding bevat; een kruisje kan ook 

gezet worden bij de derde titel, vatbaarheid voor verbeurdverklaring, maar dat kruisje 

werd niet geplaatst. Intransparant is het OM ook thans nog: niet werd vermeld bij 

welke gelegenheid DNB de officieren zou hebben geïnformeerd over de giralisering. 

Ongeloofwaardig is de stellingname van het OM ook. Indien beslag aan een derde 

wordt toevertrouwd, wordt deze aangesteld als bewaarder en wordt bij overeenkomst 

aangegeven welke verantwoordelijkheden die bewaarder heeft. Indien onderzoek aan 

de bankbiljetten diende plaats te vinden, zou vernietiging en omzetting uiteraard niet 

tot de mogelijkheden hebben behoord en had DNB nimmer zonder toestemming van 

het OM chartaal geld omgezet in giraal geld. Omzetting heeft plaatsgevonden met 

medeweten van het OM, dat daarover om de officier moverende redenen 

onwaarachtig was. Ongeloofwaardig is de opstelling van het OM ook, waar het 

volhoudt dat het daadwerkelijk, ook nog zo’n 6 maanden na beslag, overwoog 

genoemd onderzoek aan de biljetten te verrichten. Uit de ter beschikking gestelde 

stukken blijkt dat het gaat om een hoeveelheid van 577.008 biljetten. DNA-

onderzoek kost, afhankelijk van de complexiteit, EUR 100 tot EUR 1.000. Zowel 

dactyloscopisch als DNA-onderzoek zou de forensische capaciteit van diverse 

instituten geruime tijd in beslag nemen en de kosten, gemoeid met de operatie, 
                                                 
6
  Brief van advocaat-gemachtigden aan OM, d.d. 8 februari 2019.  

7
  AMB-004, opgemaakt op 7 juni 2018. 

8
  Zie AMB-004. 
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zouden de waarde van de partij geld verre overtreffen. Daarbij: de uitkomst zou in 

het geheel niets betekenen voor strafrechtelijk onderzoek. Het is ondenkbaar dat deze 

actie in gang zou worden gezet. Maar hier, in raadkamer, wordt nog steeds 

volgehouden dat dit een serieuze optie was. 

1.12 In retrospectief begrijpen Klaagsters de opstelling van het OM: een andere titel zou 

direct een probleem opleveren. Verbeurdverklaring, terwijl Klaagsters geen 

verdachten zijn, levert het probleem op dat in het klaagschrift is omschreven onder 

randnummers 47 t/m 61. Deze beslagtitel vergt een zaak tegen een verdachte 

waarover jurisdictie bestaat; die jurisdictie was voorzienbaar niet aanwezig. In dat 

stadium durfden de officieren van justitie, gelet op de gevoelige diplomatieke relatie 

tussen Suriname en Nederland, het klaarblijkelijk nog niet aan om de Klaagsters als 

verdachten aan te merken. Of wilden Klaagsters winnen voor het 

onteigeningsscenario door hen in het vooruitzicht te stellen dat Klaagsters alsdan 

geen verdachte zouden worden. Wat hiervan zij: bij de beoordeling van de 

rechtmatigheid van dit beslag menen Klaagsters dat meegewogen dient te worden dat 

het OM het geldbedrag maanden zonder grond onder zich hield en hierover 

welbewust onjuist informeerde. 

1.13 De verdenking van het OM tegen de handelsbanken betreft het zogeheten witwassen 

zonder bekend gronddelict. Bij herhaling wezen Klaagsters het OM op het door de 

rechtspraak geschetste stappenplan voor de bewijsvoering ten aanzien van die witwas 

variant. Hoewel Klaagsters van oordeel waren dat er geen sprake was van een 

indicatie, laat staan een steekhoudende verdenking van witwassen, hebben zij ab 

initio aan het onderzoek meegewerkt en, zoals de Hoge Raad dit verwoordt, een 

concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over 

de rechtmatige herkomst van het geld gegeven. In de kern hadden Klaagsters kunnen 

volstaan met de opmerking:  

(i) CBvS: dat het geld is dat zij conform de Bankwet onder haar 

verantwoordelijkheid verzond; en  

(ii) de handelsbanken: dat zij nu eenmaal banken zijn en geld hun handelswaar is.  

1.14 De acceptatie van contant geld, om dit vervolgens te giraliseren op de tegenrekening 

bij Klaagsters, is onderdeel van het bankbedrijf. In zoverre dit het OM onbekend is: 

ook Nederlandse banken hebben afstortovereenkomsten met diverse partijen. 

Vervolgens zou het aan het OM zijn om die verklaring te verifiëren. In dit geval zou 

dat niet ingewikkeld hoeven zijn: het OM had alleen naar de documenten die bij de 

vrachtzending waren gevoegd, hoeven kijken. Uit die stukken volgde de herkomst 

van het geld. 

1.15 Klaagsters zijn evenwel verder gegaan. Als niet-verdachte partij hebben zij destijds 

gevolg gegeven aan de vordering tot uitlevering, die het OM door middel van een 

rechtshulpverzoek aan de Surinaamse autoriteiten tot hen richtte.9 Zonder dat de 

feiten en omstandigheden van de zaak enige wijziging hebben ondergaan, zijn 

Hakrinbank, DSB en Finabank (‘de handelsbanken’) thans als verdachten 

aangemerkt. Het convenieerde het OM klaarblijkelijk het reeds gekoesterde 

                                                 
9
  Zie RHV-SUR-01; AMB-009; AMB-009D; AMB-009G; AMB-009H. . 
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vermoeden nog even niet te formaliseren en aldus het nemo tenetur beginsel en art. 

126nd lid 2 Sv te omzeilen. Ook dat geeft geen pas. 

1.16 Thans betoogt het OM dat Klaagsters de medewerking niet zouden hebben verleend 

en niet de benodigde gegevens zouden hebben verstrekt. Het OM laat na aan te geven 

wat wel gevraagd was, maar niet geleverd. Voor de goede orde: Klaagsters hebben 

precies aangegeven van wie de gelden afkomstig waren, op welke datum ze werden 

gestort en op welke tegenrekening deze waren gegiraliseerd. Ook hebben gewezen 

op de door hen gemaakte FIU-meldingen. Zij hebben aangegeven hoe hun 

AML/CTF- en know your client-beleid is. Het OM wordt uitdrukkelijk uitgenodigd 

aan te geven wat het nog meer had willen weten. 

1.17 Het OM maakte duidelijk dat de verdenking van witwassen met name dat gedeelte 

van de gelden betrof dat afkomstig was van de zogeheten cambio’s, de 

wisselkantoren die contanten hadden gestort bij Klaagsters. Laatstgenoemden hebben 

er bij het OM herhaaldelijk op aangedrongen in ieder geval dat gedeelte van de 

Geldzending te retourneren dat ook in de ogen van het OM onverdacht was. Het OM 

weigerde steeds: in het kader van een oplossing in der minne was dat onbespreekbaar. 

Óf er kwam een totaaloplossing, waarbij Klaagsters afstand deden van (een deel van) 

het geld, óf het beslag zou blijven rusten op de gehele Geldzending. Het argument 

van de advocaat-gemachtigden dat beslag op het in elk geval ook in de ogen van het 

OM onverdachte gedeelte gewoon toch iedere grond mist, vond geen gehoor.10 Het 

OM heeft de problemen die in het Klaagschrift aan de orde worden gesteld met 

betrekking tot de onmogelijkheid van een verbeurdverklaring en de 

disproportionaliteit van het beslag, opgelost met een kunstgreep in de vorm van een 

niet te materialiseren verdenking. Het in beslag houden van de eigendommen van een 

ander, zonder recht of titel, maar als drukmiddel om die ander te bewegen zijn 

eigendommen prijs te geven, is een schending van een verdragsrecht, is laakbaar en 

beweegt zich op of misschien zelfs over de grens van het strafbare. 

1.18 Want zonder dat sprake is van een wijzing van feiten en omstandigheden zijn de 

handelsbanken plots dus verdachten; de periode waarover die verdenking zich 

uitstrekt is, zonder dat hieraan enig gegeven ten grondslag ligt, uitgebreid naar 12 

december 2017 t/m 17 april 2018, waardoor nog een viertal geldzendingen onder de 

door het OM geconstrueerde verdenking vallen. Zo kan het OM proberen vol te 

houden dat het een zaak kan optuigen tegen de handelsbanken en dat de hoogte van 

het inbeslaggenomen bedrag legitimatie vindt in de omvang van de andere 

geldzendingen. Het is even onwaarachtig als gekunsteld. De andere geldzendingen 

zijn destijds gecontroleerd door de Douane en doorgelaten. Er is in het dossier geen 

snipper bewijs te vinden voor het feit dat deze gelden besmet zouden zijn. 

1.19 Wat beweegt het OM om grondeloos in te grijpen in regulier economisch handelen 

en zo’n onwaarachtig, het OM onwaardig, powerplay te etaleren? En dat, terwijl er 

eigenlijk nauwelijks nexus is met Nederland: de partij raakte het Nederlandse 

grondgebied enkel doordat deze zich zeer kort zou bevinden in het transitgebied van 

Schiphol, om daarna haar weg te vervolgen naar Hong Kong. De handelsbanken en 

de cambio’s waarvan de zogenaamd verdachte gelden afkomstig zouden zijn, staan 

                                                 
10

  Zie Klaagschrift, randnummer 63.  
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bovendien onder toezicht van CBvS, een staatsorgaan van Suriname. Wat beweegt 

en bezielt het OM zich de handhaving in dezen aan te trekken en toe te eigenen? 

1.20 De verklaring voor deze misstap is, zo vrezen de advocaat-gemachtigden, tweeledig: 

onjuist voorgelicht door de Douane en met een complete misvatting over de in het 

kader van een zeker project genaamd Vespasianus ontwikkelde indicatoren is men 

overgegaan tot beslag. En helaas geldt dezer dagen in den brede: wat het OM eenmaal 

heeft, laat het niet meer los. Als een terriër bijt het zich vast in wat tegenwoordig 

doorgaat voor ‘af te pakken materiaal’. De achtergrond is dat het OM financiële 

doelstellingen afspreekt met de politiek; die doelstellingen worden doorvertaald naar 

de parketten en de officieren van justitie worden opgehitst af te pakken wat ze 

afpakken kunnen. Onverholen bericht men erover: er moet geld geïncasseerd worden; 

er worden estafettes georganiseerd, waarbij OM’ers “elkaar in de nek moeten hijgen” 

in hun jacht naar het grote geld, dat afgepakt moet worden, zodat de targets worden 

gerealiseerd. Zo werd reeds in 2012 het afpaktarget van 2018 – EUR 100 miljoen – 

vermeld in Opportuun, het relatiemagazine van het OM:  

“Het OM wil het afnemen van crimineel vermogen intensiveren en diende 

daartoe een investeringsplan in bij het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Het departement heeft op basis daarvan een bedrag toegekend dat 

oploopt tot twintig miljoen euro per jaar vanaf 2013. Daar tegenover staat 

een resultaatsverplichting oplopend tot uiteindelijk ruim honderd miljoen 

euro aan afneemopbrengsten in 2018.”11 

1.21 Uit de Veiligheidsagenda 2015-2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

blijkt dat de ‘afpakdrang’ van het OM zijn vruchten afwerpt. Sinds 2015 nemen de 

afpakopbrengsten ieder jaar met miljoenen euro’s toe.12  

 

1.22 Het jaarbericht van 2018 van het OM onderschrijft het beeld van het OM als een 

geldbeluste vechthond. Het OM heeft de afpaknorm in 2018, met een realisatie van 

148% ten opzichte van de norm, ruimschoots gehaald. De totale waarde van de 

voorwerpen waarop in 2018 beslag is gelegd was ruim EUR 400 miljoen, terwijl de 

norm EUR 270 miljoen was.13 De Geldzending van de handelsbanken deed ook een 

aardige duit in de zak: 

                                                 
11

  Opportuun, ‘Thema: afpakken’, nr. 5, jaargang 18, mei 2012, p. 25. Beschikbaar op www.om.nl.  
12

  Veiligheidsagenda 2015-2018, Ministerie van Veiligheid en Justitie, p. 13. Beschikbaar op 

 www.rijksoverheid.nl.  
13

  Openbaar Ministerie, Jaarbericht 2018, p. 16. Beschikbaar op www.om.nl .  

http://www.om.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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1.23 Vermogen binnenharken is binnen het OM helaas een doel op zich geworden en heeft 

weinig meer te maken met de rechtstatelijke egalisering waarvoor de desbetreffende 

voorzieningen in de wetgeving zijn geschreven. Stap voor stap voert het OM de druk 

op om Klaagsters te bewegen (alsnog) afstand te doen van hun middelen. Het OM 

weet immers verduiveld goed dat het nooit een zaak voor de Nederlandse strafrechter 

zal brengen, laat staan één die leidt tot veroordeling en verbeurdverklaring van het 

inbeslaggenomene. 

1.24 Zelfs de FIOD geeft toe op een dood spoor te zitten: 

“Voor de FIOD is het op dit moment niet mogelijk om aan de hand van de 

uitgeleverde gegevens de herkomst van het contante geld van een aantal 

gevallen vast te stellen.” 14 

1.25 Thans, bij Verweerschrift, geeft het OM aan aanstonds een nieuw rechtshulpverzoek 

aan de Surinaamse autoriteiten te zullen sturen, want vijf cambio’s en de 

handelsbanken zijn aangemerkt als verdachte. Blijkbaar ziet het OM thans 

mogelijkheden waar de FIOD deze niet ziet; evident is er geen jurisdictie waar het 

cambio’s betreft. Er gaat geen vervolgonderzoek komen; vordering tot uitlevering 

mag het OM niet meer doen. Er gaat ook nooit een zaak komen. Het argument wordt 

opgevoerd pour les besoins de la cause, om tegen de achtergrond van de criteria van 

de Hoge Raad, die de feitenrechter verbieden al te zeer vooruit te lopen op de 

uitkomsten van het onderzoek, om terughoudendheid te manen. Maar er is geen zaak 

en er komt geen zaak. En wat er aan zogenaamd bewijs ligt, is ten enenmale 

ontoereikend om te komen tot een veroordeling voor witwassen. Dat is ook de enige 

denkbare reden dat het OM zelfs een borgstelling, aangeboden door CBvS, van de 

hand wees. 

1.26 Klaagsters wensen evenwel niet onder de druk van het OM te bezwijken en 

eenvoudigweg bijeengenomen EUR 20 miljoen af te schrijven. Zij menen dat zij 

hebben voldaan aan hun zorgplicht ten aanzien van de naleving van de AML/CTF 
                                                 
14

  Zie AMB-002B, p. 4.  
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wetgeving en hebben nog altijd geen begin van bewijs gezien dat het om van misdrijf 

afkomstige middelen zou gaan. Ten onrechte is beslag gelegd op de Geldzending. 

Ten onrechte zijn zij als verdachte aangemerkt. Klaagsters hebben er vertrouwen in 

dat de financiële doelstellingen van Justitie bij uw beraadslaging en beoordeling geen 

rol spelen, maar dat de beoordeling van de rechtmatigheid van het beslag volgens de 

rule of law plaatsvinden zal. De uitkomst van die weging zien wij vol vertrouwen 

tegemoet. 

1.27 Thans over naar de inhoudelijke toelichting. Tot het OM in week 41 een grote 

hoeveelheid ambtshandelingen en documenten over de schutting gooide, waaruit 

wezenlijke positiewijziging bleek, was de toelichting korter; thans dient aanzienlijk 

meer aan de orde te komen. Achtereenvolgens zullen Klaagsters de navolgende 

onderwerpen adresseren: 

 Ongeoorloofde inmenging in soevereiniteit van Suriname, waaronder 

schending van immuniteit van executie (Hoofdstuk 2); 

 Indicatie noch verdenking van witwassen (Hoofdstuk 3); 

 Veroordeling en verbeurdverklaring zijn illusoir (Hoofdstuk 4); 

 Beslag is disproportioneel en vexatoir (Hoofdstuk 5);  

 Beslag is onnodig: voldoende zekerheid geboden (Hoofstuk 6); 

 Economische situatie Suriname (Hoofdstuk 7).  

2. SOEVEREINITEIT 

Algemeen 

2.1 Staten zijn soeverein hetgeen zoveel betekent dat elke staat “het exclusieve recht 

[heeft] om binnen zijn grondgebied publiek gezag uit te oefenen, ongehinderd door 

en onafhankelijk van andere staten”.15  

2.2 Soevereiniteit van staten is “onlosmakelijk verbonden met de gelijkheid van 

staten”.16 

2.3 Het zijn in wezen vanzelfsprekendheden die Nollkaemper, hoogleraar internationaal 

publiekrecht en Nederlands regeringsadviseur volkenrecht, verkondigt in zijn 

handboek. 

2.4 Toch blijken nu juist deze uitgangspunten in de voorliggende zaak alles behalve 

vanzelfsprekend. 

2.5 Suriname heeft een bijzondere plek in de Nederlandse samenleving. Niet alleen was 

het land meer dan 300 jaar onderworpen aan Nederland omdat het ervan een kolonie 

vormde, waarna het nog eens 20 jaar aan Nederland verbonden bleef om pas in 1975 

                                                 
15  A. Nollkaemper, Kern van het internationaal publiekrecht, Den Haag: Boom, 2018, p. 59.  
16  Nollkaemper, a.w., p. 62. 
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onafhankelijk te worden. Ook zijn er nog altijd sterke bindingen tussen Surinamers 

en Nederlanders.  

2.6 Op staatsniveau ligt het ingewikkelder en Nederland heeft niet altijd het volkenrecht 

scherp voor ogen wanneer over Suriname wordt gesproken en ten aanzien van 

Suriname wordt gehandeld. Nog maar een jaar geleden sprak de Nederlandse minister 

van buitenlandse zaken over Suriname als “failed state”. Een opmerking die Blok op 

stevige kritiek kwam te staan en waar hij zowel aan de Tweede Kamer, publiekelijk, 

als aan Suriname excuses voor heeft aangeboden. Het is een treffend voorbeeld van 

inmenging van Nederland in de soevereiniteit van Suriname.  

2.7 Niet veel anders is hetgeen het OM in deze zaak doet. Los van het feit dat de recente 

processen-verbaal en bijkomende verdachte status van de handelsbanken als weinig 

anders dan opportunistisch kunnen worden aangemerkt, wenst het OM zich 

bevoegdheden aan te meten die indruisen tegen en zodoende een schending vormen 

van de soevereiniteit van Suriname. 

2.8 Drie onderwerpen verdienen op deze plaats in dat verband aandacht: (i) de theorie 

van het OM omtrent naleving in Suriname van wet- en regelgeving, (ii) onjuiste 

analyses van zowel FIOD als OM in dat kader, en (iii) de inbeslagneming in strijd 

met immuniteit van executie. 

Naleving in Suriname van wet- en regelgeving 

2.9 In de recent opgemaakte processen-verbaal, zoals Klaagsters die nog recenter 

mochten ontvangen, wordt een theorie ontvouwd over naleving in Suriname van wet- 

en regelgeving die de witwasverdenking zou moeten schragen. 

2.10 Kort samengevat komt de theorie op het volgende neer.  

2.11 Er waren (en zijn) volgens het OM indicatoren dat de geldzending witwassen zou 

behelzen. De meeste van die indicatoren zijn niet relevant, zo zal in hoofdstuk 3 

worden toegelicht. De verdenking wordt, weer volgens datzelfde OM, mede 

geschraagd door de vaststelling dat Klaagsters hun verplichtingen niet zijn 

nagekomen en er ongerijmdheden waren in de stortingen van gelden. 

2.12 Klaagsters lichten toe dat aan dat laatste onderdeel, nog los van de onjuiste analyse 

van de FIOD ter zake, niet wordt toegekomen. 

2.13 Het geheel blijkt namelijk al steken bij het tweede onderdeel, de beweerde schending 

van de verplichtingen van Klaagsters. Die is er niet en de naleving van de wettelijke 

verplichtingen is ook niet een aangelegenheid van Nederland maar Suriname.  

2.14 Ter toelichting het volgende.  

2.15 De FIOD komt in de processtukken tot de theorie dat de handelsbanken hun anti-

witwasverplichtingen hebben geschonden en zich daardoor zelf schuldig hebben 

gemaakt aan witwassen. 

2.16 Dit zou zo zijn, in de kern genomen, omdat: 
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(a) de handelsbanken structureel nalatig zouden zijn in de naleving van de 

Surinaamse Wet Identificatieplicht Dienstverleners en de Surinaamse Wet 

MOT; 

(b) zij hun poortwachtersfunctie niet zouden naleven; 

(c) CBvS onvoldoende toezicht zou houden op de financiële instellingen zoals de 

handelsbanken en de cambio’s. 

2.17 Los van het feit dat deze opmerkingen onjuist zijn, geven ze blijk van een gebrek aan 

inzicht in de soevereiniteit van Suriname. 

2.18 Naleving van de Surinaamse wet door de handelsbanken is uiteraard niet een 

aangelegenheid die Nederland mag toetsen laat staan een aangelegenheid die door de 

Nederlandse rechter mag worden beoordeeld. Zou de Nederlandse rechter dat wel 

doen, dan is sprake van ongeoorloofde inmenging in de soevereiniteit van Suriname. 

Daarmee zou een gevaarlijk precedent worden gezet dat de ‘gelijkheid der staten’ 

miskent. Zou de Nederlandse rechter dat immers doen, dan kan vervolgens weinig 

verbazing volgen als buitenlandse rechters ook een oordeel zouden gaan vellen over 

de naleving van Nederlandse wetgeving. Daarmee zou een ontoelaatbare inbreuk op 

de soevereiniteit plaatsvinden. 

2.19 In aanvulling daarop geldt dat de Nederlandse rechter niet geëquipeerd is een oordeel 

te vellen over de naleving door Surinaamse rechtsonderdanen van Surinaamse 

wetgeving. Zo het Nederlandse OM daarover zich iets te bekreunen heeft, moet het 

zich tot de ambtsgenoten in Suriname wenden. 

2.20 Bij dit alles, en in het verlengde van deze opmerkingen over soevereiniteit, heeft te 

gelden dat de rechtsmacht, als die er al is, flinterdun is. Bij de cambio’s is die er 

sowieso niet.17 Bij Klaagsters zou alleen rechtsmacht zijn bij een zeer creatieve 

invulling van een witwastheorie. Bij een reële blik ontbreken evenwel 

aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer en gaat het om een Surinaamse 

casus, hetgeen bevestigt dat het OM zich met deze zaak in den vreemde begeeft. 

Onjuiste analyses zijn gericht op schending soevereiniteit 

2.21 Daarbij komt dat de analyse in de processen-verbaal volledig ondermaats is. Zo 

wordt, om een voorbeeld te benoemen, een begrip poortwachtersfunctie ten tonele 

gevoerd met de volgende strofe: “Daarnaast is er nog het begrip 

poortwachtersfunctie. Hieronder wordt in het algemeen verstaan dat financiële 

instellingen hun bedrijfsvoering dusdanig uitoefenen op die manier dat er proactief 

gehandeld wordt ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel”.18 

2.22 De zinnen kunnen niet verhullen dat ze juridisch leeg zijn, geen betekenis hebben. Er 

is niet aangetoond laat staan aannemelijk gemaakt dat er sprake zou zijn van een op 

                                                 
17  Nederland heeft geen rechtsmacht tegen deze cambio’s, ze hebben met de geldzendingen niet te maken en 

geen handelingen in Nederland verricht.  
18  AMB-002B, p. 6. De enige verwijzing, maar ook niet naar regelgeving, die nog wordt aangevoerd is naar 

Nederlandse DNB website onderdelen, een brief van de Nederlandse minister over de ING zaak, en 

Transparency International Nederland: AMB-017. 
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de handelsbanken rustende wettelijke verplichting, die zij nota bene geschonden 

zouden hebben. 

2.23 De stelling is ook ten gronde niet logisch. Behoorlijk wat van de euro’s die de 

handelsbanken innemen zijn immers afkomstig van cambio’s. Dat zijn instellingen 

die zelfstandig onder toezicht staan van CBvS. Dat zo zijnde rust niet (ook nog eens) 

op de handelsbanken de taak verdere verplichtingen jegens de cambio’s uit te voeren 

dan de reguliere KYC en dergelijke. Wat de handelsbanken wel moesten doen en ook 

gedaan hebben, is melding maken aan CBvS van cambio transacties. Net zoals de 

geldzendingen vooraf werden gegaan door melding van de handelsbanken van 

herkomstinformatie die door CBvS is beoordeeld alvorens de geldzending verricht 

werd. CBvS heeft dus per geldzending compliance toetsen uitgevoerd alvorens de 

zendingen werden verricht.  

2.24 Ook de verwijzing naar een verouderd CFATF rapport past in dit zelfde beeld.19 De 

huidige stand van zaken, onder meer verwoord in Surinames 10th (2016) en 11th 

(2017) follow-up report, is dat Suriname zich goed van de taak kwijt om voortgang 

te boeken in het veld van voorkomen van witwassen. Suriname heeft in 2017 ook het 

CFATF-ICRG proces afgerond waarmee het in afdoende mate waarborgen heeft en 

uitvoering geeft aan het voorkomen van witwassen.20  

2.25 Dit bewijst eens te meer dat we de naleving van die AML verplichtingen moeten 

plaatsen in het perspectief van Suriname, waarover de onderwerpelijke 

verplichtingen per slot van rekening ook gaan. Het is ontoelaatbaar daarop 

bijvoorbeeld een maatstaf los te laten van de hogere verplichtingen die in Nederland 

reeds gelden maar nog niet in Suriname. Suriname bijvoorbeeld moet voldoen en 

voldoet aan KYC, terwijl in Nederland KYCC inmiddels de standaard is. De FIOD 

wil u verleiden die hogere maatstaf toe te passen op de intern Surinaamse context, 

hetgeen een miskenning van de soevereiniteit van Suriname zou vormen. 

2.26 Het OM wil graag betogen dat Klaagsters de herkomst niet hebben aangetoond en 

onvoldoende gegevens hebben verzameld.21 Niets is minder waar. Het OM 

overvraagt simpelweg. Klaagsters hebben zich uiteraard gehouden aan de 

Surinaamse bankenwetgeving en antiwitwaswetgeving, waaronder KYC en dus een 

herkomst verificatie, en hebben de op basis van die regels vergaarde informatie 

overhandigd. Dat dit volgens het OM niet afdoende zou zijn, is onjuist.22 

2.27 Verder hebben de verbalisanten slechts enkele persberichten (sic!) en een uit verband 

getrokken presentatie van een toezichthouder van CBvS nodig,23 om te concluderen 

                                                 
19  AMB-012, p. 3.  
20  Zie ook de eerdere public statement van CFATF op 10 november 2016: The CFATF acknowledges the 

significant progress made by Suriname in improving its AML/CFT regime and notes that Suriname has 

established the legal and regulatory framework to meet its commitments in its agreed Action Plan regarding 

the strategic deficiencies that the CFATF had identified. Suriname is encouraged to continue the reform 

process and CFATF ICRG has agreed that Suriname has met the criteria to enter into the process to exit 

CFATF ICRG. https://www.cfatf-gafic.org/documents/cfatf-public-statements.  
21  Verweerschrift, p. 4. 
22  Ook de stelling dat door de inbeslagname verscherpingen zouden zijn aangebracht is niet juist. In 2018 zijn 

ten gevolge van de NRA (National Risk Assessment, onderdeel van het CFATF proces) nadere stappen 

genomen.  
23  De presentatie gaat over de toetsing richting de komende NRA. Daarmee is niet gezegd dat naar de huidige 

stand van zaken onvoldoende waarborgen zijn laat staan dat sprake is van onvoldoende toezicht.  

https://www.cfatf-gafic.org/documents/cfatf-public-statements
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dat er ‘nogal wat tekortkomingen’ zijn in het voorkomen van witwassen en sprake 

zou zijn van gebrekkig toezicht door CBvS.24 

2.28 Zo bezien heeft het proces-verbaal veel weg van een vlugschrift met de stevige kop 

J’acuse Suriname, dat bij beschouwing verkruimelt tot betekenisloze en niet 

steekhoudende zinnen. Waar wel enige betekenis kan worden gehecht aan het 

procesdossier, is de inhoud ontluisterend nu ermee een schending van de 

soevereiniteit van Suriname wordt beoogd. 

2.29 De bedoelde betekenisloosheid doet zich ook in andere verschijningsvormen voor. 

2.30 Zo wordt zonder echte onderbouwing gesteld dat Suriname een doorvoerland van 

cocaïne is. Het is een stelling die zo ernstig is dat er een hoge bewijsplicht voor geldt. 

De FIOD doet niet meer dan het van het internet plukken van een rapport en 

verwijzen naar een algemeen document van de Amerikaanse overheid waar overigens 

Suriname niet als zodanig in wordt gekenschetst.25 Het is in wezen dezelfde 

belediging van de minister van buitenlandse zaken maar dan in een ander jasje. Het 

past dezelfde hoon die Blok vorig jaar ten deel viel.  

2.31 Het is waarschijnlijk niet zonder reden dat de onderdelen van het procesdossier waar 

dergelijke boude, niet onderbouwde en vaak ronduit onjuiste stellingen worden 

verkondigd niet op naam zijn geverbaliseerd en de lezer het moet doen met een of 

twee nummers.  

2.32 Andere voorbeelden van deze onjuistheden en ongerijmdheden in het procesdossier 

zijn: 

(a) de opmerkingen over de bestedingen van toeristen en in meer algemene zin 

cash uitgaven in euro’s in Suriname; 

(b) de gestelde toename van contant geld uit Suriname in de periode 2013-2017; 

(c) de opmerking dat ook Republic Bank, naast CBvS, geldzendingen heeft 

verricht en DNB vermeden werd vanwege compliance eisen. 

2.33 Ter toelichting het volgende. 

Ad a. 

2.34 De FIOD stelt op basis van AMB-019 dat per toerist slechts het equivalent van USD 

219 is besteed en slechts in totaal het equivalent van USD 6.47 miljoen aan export. 

Op die redenering bouwt de FIOD de constatering dat de geldzendingen niet 

verklaard kunnen worden door reguliere activiteiten. Er zijn immers geldzendingen 

ten belope van EUR 75 miljoen geconstateerd. 

                                                 
24  AMB-002B.  
25  Verder staan zo ongeveer alle landen in dat rapport. Ook Nederland waaromtrent serieuze bedenkingen 

worden geuit. Met het internet als kenbron kan Nederland als narco staat worden gekenschetst. Uit onderzoek 

van de Politieacademie uit 2018 bleek dat wereldwijd voor minstens EUR 18,9 miljard aan Nederlandse xtc 

en speed is verkocht. Als het gaat over de handel in synthetische drugs is Nederland een absolute grootmacht. 

Die toppositie bekleedt Nederland al tientallen jaren. 
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2.35 Bij beschouwing blijkt de toeristische besteding gebaseerd te zijn op een aanname 

van de World Tourism Organization. Wanneer in de kleine lettertjes bij die database 

wordt gekeken blijkt veel data geaggregeerd te zijn uit bestanden die niet zozeer over 

toerisme gaan. Zo blijkt de betreffende data afkomstig uit de International Monetary 

Fund's Balance of Payment Statistics database.26 Die database bevat slechts zeer 

algemene gegevens ten aanzien van toerisme. Bij sommige landen komt de 

informatie uit het land zelf, maar bij Suriname is dat niet zo. Daarmee staat al vast 

dat deze gegevens ten aanzien van Suriname mogelijk niet juist zijn. Dat dit het geval 

is, kan te meer volgen uit het onrealistisch lage bedrag dat per toerist besteed zou 

zijn, slechts ongeveer EUR 200. 

2.36 Die cijfers kloppen dan ook niet. Uit door de Stichting Toerisme Suriname en het 

Algemene Bureau voor Statistiek uitgevoerde analyses volgt dat er in 2017 niet zo’n 

EUR 60 miljoen door toeristen werd besteed maar EUR 160 miljoen.27 

2.37 Anders dan de FIOD beweert zal een substantieel deel daarvan cash zijn gedaan. 

Immers, er zijn nauwelijks ATM en pin apparaten die buitenlandse kaarten 

accepteren. De ANWB, om een organisatie te noemen, beveelt reiziger niets voor 

niets aan: “Neem naast een bankpas en een creditcard voldoende contant geld mee, 

bij voorkeur in euro’s.”28 Reizigers doen dat, ook omdat de wisselkoersen gunstig 

zijn en betalen met euro’s zodoende meer oplevert. 

2.38 Ook de exportcijfers van de FIOD kloppen niet. Het verwijst naar de database van de 

Verenigde Naties voor export cijfers en zegt dat er voor USD 3.69 miljoen aan Frans 

Guyana wordt geëxporteerd. Raadpleging van die database leert echter dat het om 

een bedrag gaat van bijna USD 110 miljoen, dus EUR 100 miljoen.29 

Ad b. 

2.39 De FIOD stelt dat de geldzendingen tussen 2013 en 2017 toe zijn genomen, in aantal 

en in de gewogen hoeveelheid geld.  

2.40 Die laatste analyse valt direct door de mand. Het blijkt te gaan om slechts 

weeggetallen. Dat zegt uiteraard niets over de hoeveelheid geld. Vier briefjes van 50 

wegen immers meer dan een van vijfhonderd, maar vertegenwoordigen slechts 2/5 

van de waarde van dat ene biljet. 

2.41 Ook bij de aantallen miskent de FIOD de situatie. Het stelt dat het BNP in die jaren 

daalde waardoor het niet aannemelijk lijkt dat contante euro’s toenamen. Die 

opvatting miskent dat juist in een deel van die periode het toerisme in de lift zat en 

dit toerisme voor een belangrijk deel de bron van de euro’s vormt.30 

Ad c. 

                                                 
26  https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=ST.INT.RCPT.CD&country=SUR  
27  Visitors Exit Survey (VES) 2016/2017, Algemeen Bureau voor Statistiek en Stichting Toerisme Suriname, 

publicatie 329/2017-03. Zie ook https://unitednews.sr/breaking-suriname-verdient-bijna-190-miljoen-ud-

aan-toerisme/ 
28  https://www.anwb.nl/vakantie/suriname/informatie/geld  
29  https://comtrade.un.org/data/  
30  Statisch Jaarboek 2016-2017 Suriname, p. 41 (Bijlage 1): van EUR 195.000 in 2009 naar EUR 242.000 in 

2016. 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=ST.INT.RCPT.CD&country=SUR
https://unitednews.sr/breaking-suriname-verdient-bijna-190-miljoen-ud-aan-toerisme/
https://unitednews.sr/breaking-suriname-verdient-bijna-190-miljoen-ud-aan-toerisme/
https://www.anwb.nl/vakantie/suriname/informatie/geld
https://comtrade.un.org/data/
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2.42 De FIOD noteert dat niet enkel CBvS geldzendingen heeft verricht, maar ook 

Republic Bank. Kennelijk wil het ermee een strofe in een brief van toenmalig CBvS 

president Gersie aan de orde stellen die meldde dat onder de overeenkomst met de 

Bank of China (‘BoC’) de geldmiddelen van alle in Suriname gevestigde 

bankinstellingen centraal via CBvS naar de BoC gestuurd worden. 

2.43 Op zichzelf is het juist dat Republic Bank separaat geldzendingen heeft verricht. De 

achtergrond daarvan laat zich eenvoudigweg verklaren door het feit dat Republic 

Bank een internationale bank is die als groep zelfstandig in staat was (i) 

geldzendingen te verrichten, en belangrijker (ii) daartoe een overeenkomst te sluiten 

met een correspondent bank, te weten om cash note transacties uit te voeren.31  

2.44 Dat nu, het sluiten van zo’n overeenkomst, lukte de Hakrinbank, De Surinaamsche 

Bank en de FinaBank na de de-risking rond 2013 niet meer en om die reden besloot 

CBvS in het belang van het land Suriname en ter uitvoering van haar wettelijke taken 

die rol op zich te nemen. Dat daartoe een overeenkomst met de BoC is gesloten ligt 

binnen het prerogatief van CBvS. De handelsbanken hebben daarin geen 

zeggenschap gehad. CBvS heeft ter uitvoering van die wettelijke taken de rol op zich 

genomen de uitvoer van euro’s te verzorgen en heeft met de BoC een overeenkomst 

gesloten en aansluitend de geldzendingen verzorgd. 

2.45 Het OM wil de opvatting ingang doen vinden dat Klaagsters voor BoC hebben 

gekozen om reden van ontwijken van compliance. Klaagsters herkennen zich niet in 

dat beeld. De handelsbanken hebben hoe dan ook geen zeggenschap of invloed gehad 

op die keuze. Het was CBvS die deze contacten onderhield en het was ook alleen met 

CBvS dat de BoC een contract wilde sluiten.  

2.46 Het OM maakt nog enige opmerkingen over het de-risken. Het vergist zich evenwel 

op twee vlakken. Allereerst is door Klaagsters nimmer betoogd dat het ging om DNB 

(zoals het OM nu lijkt te stellen). Het ging om de correspondent banks van de 

handelsbanken. Ten tweede hebben Klaagsters niet betoogd dat de correspondent 

banks hun relatie met de handelsbanken hebben opgezegd (dat is namelijk in zijn 

algemeenheid niet het geval geweest). Zij hebben toegelicht dat de correspondent 

banks niet langer de euro’s willen omzetten voor girale euro’s. Het is naar aanleiding 

van die de-risking dat CBvS de taak op zich heeft genomen die omzettingen tot stand 

te brengen door de overeenkomst die ze heeft gesloten met BoC. 

2.47 Die keuze voor BoC zou niet logisch zijn, aldus het OM, vanwege (i) het feit dat 

DNB dezelfde diensten voor CBvS had kunnen verrichten en (ii) BoC kosten in 

rekening brengt terwijl DNB dat niet doet. 

2.48 Om met dat laatste, die kosten, te beginnen. Daar overdrijft het OM schromelijk. Het 

gaat, zoals het OM ook vaststelt om kosten ten belope van 0,077%.32 Op een 

geldzending van €10.000.000 komt dat neer op €7700. Dat zijn geen bijzondere 

kosten. 

2.49 Het OM ontwaart de wens van CBvS om onder strenge regels uit te komen in de 

keuze voor BoC in plaats van voor DNB. Het baseert dit op (i) het gebrek aan 
                                                 
31  Tot 2015 was de vestiging in Suriname onderdeel van de Royal Bank of Scotland en verrichtte ze de 

zendingen zelf. 
32  Verweerschrift, p. 22. 
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toelichting op de keuze voor BoC en (ii) een abusievelijk aan CBvS doorgezonden 

e-mail. 

2.50 Die stellingen zijn vruchteloos. 

2.51 De CBvS hoeft haar keuze voor een andere bank dan DNB uiteraard niet toe te 

lichten. Suriname is echt onafhankelijk, ook al wil dit OM daar kennelijk maar 

moeilijk aan. 

2.52 Onverplicht doet zij het wel alhier. 

2.53 Er waren twee redenen die de keuze voor BoC bepaalden: 

A. Dollarfaciliteit: het betalingsverkeer in Suriname kenmerkt zich door contant 

geldverkeer. Hoofdzakelijk in de eigen munteenheid, de Surinaamse dollar, 

maar ook de US dollar en de euro. CBvS moet vanwege dat contante 

geldverkeer ervoor zorgdragen dat voldoende euro’s en dollars contant 

aanwezig zijn. BoC bood de mogelijkheid zowel US dollar contanten te 

leveren alsook eurocontanten te giraliseren. Met DNB had de CBvS geen 

Banknote Trading Agreement en het is ook nooit de intentie geweest van CBvS 

deze aan te gaan. Vandaar de stelling “DNB heeft nooit naar CBvS aangegeven 

de transporten van contant geld naar DNB niet langer te willen faciliteren”. 

Er is altijd een behoefte aan cash USD geweest en deze deed zich steeds meer 

gevoelen. Dit heeft gemaakt dat CBvS naar partners zocht om hieraan te 

voldoen en uiteindelijk is BoC bereid  gevonden een Banknote Trading 

Agreement te sluiten met CBvS en werd de routing van het geldtransport via 

Nederland overeengekomen met BoC. 

B. Termijn: BoC giraliseert snel en betaalde in voorkomende gevallen al tijdens 

de zending, of in elk geval kort erna. DNB deed er soms meer dan een week 

over, hetgeen als te langzaam werd beschouwd.33 

2.54 Of de e-mail waaraan het OM referte maakt heeft meegespeeld valt niet geheel meer 

te reconstrueren. In elk geval zou niemand daarin een aanbeveling lezen om bij DNB 

geld aan te bieden. Er staat namelijk onder meer in dat DNB een toelichting zal 

vragen op een aanvraag voor giralisering en dat als zij meent dat die toelichting 

onvoldoende is– kort samengevat – justitie wordt ingeseind zodat beslag kan worden 

gelegd. 

2.55 Dit ging nota bene om gelden van CBvS.34 Een relatie met de handelsbanken is niet 

vastgesteld.35 

2.56 Welke centrale bank zou zich prettig voelen bij zo’n bericht van een andere centrale 

bank, inhoudend dat staatsgoederen vatbaar worden voor beslag. 

2.57 Voor nu dringt zich de vaststelling op dat de FIOD met onjuiste aannames een 

verkeerd beeld schetst van de feiten om uw rechtbank te verleiden zich te mengen in 

                                                 
33  Vgl. DOC-106. 
34  BOB-004-003, p. 2. Zie ook AMB-016. 
35  AMB-016. 
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de soevereiniteit van Suriname. Dat zal niet geschieden. Het volkenrecht verzet zich 

er tegen en vergt eerbiediging van dat beginsel.  

2.58 Dit vaststelling krijgt nog meer gewicht wanneer gekeken wordt naar het beslag zoals 

dat is gelegd en waarvoor we hier vandaag zijn. 

Immuniteit van executie 

Relevante feiten en belanghebbende CBvS 

2.59 Klaagsters hebben in het klaagschrift de relevante feiten omtrent de geldzending en 

de rol van CBvS toegelicht. Zakelijk samengevat komt het erop neer dat CBvS ter 

vervulling van haar wettelijke taken ingevolge de Bankwet de geldzendingen 

verrichtte, daartoe een overeenkomst met BoC heeft gesloten en aldaar een rekening 

aanhoudt voor het giraliseren van euro’s die vervolgens worden overgeboekt en 

bijgeschreven op de euro-rekeningen van de handelsbanken. 

2.60 Het OM ten verwere stelt die feiten deels ter discussie om welke reden het goed lijkt 

ze nog eens wat nader te beschouwen. Daarbij gaan we tevens in op het feit dat CBvS, 

anders dan het OM meent, juist gelet op die feiten weldegelijk als belanghebbende 

moet worden aangemerkt. 

2.61 Het OM komt met een redenering waarom CBvS geen belanghebbende zou zijn en a 

fortiori immuniteit geen rol zou spelen.  

2.62 Daarbij wordt niet onder ogen gezien dat immuniteit zelfs aan de orde kan zijn indien 

naar de letter CBvS niet als belanghebbende als bedoeld in art. 552a Sv zou kunnen 

worden aangemerkt. De immuniteitsvraag is immers niet beperkt tot dat 

belanghebbende-begrip. De redenering geen belanghebbende en dus geen immuniteit 

gaat dan ook sowieso niet op. 

2.63 Maar ook ten gronde is de argumentatie van het OM niet steekhoudend. De kurk 

waarop de redenering drijft is dat CBvS de geldbiljetten al in Suriname aan de BoC 

heeft overgedragen die vervolgens tijdens het vervoer het financiële risico droeg en 

zodoende CBvS niet van doen had met de geldzending, die feitelijk door Brinks werd 

uitgevoerd. Haar rol was, aldus het OM samengevat, uitgespeeld in Paramaribo toen 

de geldzending in het vliegtuig ging. Het OM vindt bevestiging voor die argumentatie 

in de term consignee (zijnde alhier de BoC) dat volgens Wikipedia betekent dat de 

BoC de ontvangende partij was en het financiële risico droeg. Ook wordt door het 

OM bevestiging gevonden in een toelichting van toenmalig president Gersie op de 

geldzending (die kortweg heeft toegelicht dat de BoC het vervoer heeft geregeld) en 

in het feit dat op 16 april 2018 de gelden door BoC werden bijgeschreven op de 

rekening van CBvS. 

2.64 Daarom, aldus het OM, zou CBvS de gelden al op 13 april 2018 in Suriname aan 

BoC hebben overgedragen en was de rol van CBvS ‘reeds in Suriname uitgespeeld’, 

zo citeren we het OM.36 

2.65 De werkelijkheid, feitelijk en juridisch, is een geheel andere. 

                                                 
36  Verweerschrift, p. 9. 
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2.66 De basis van de verhoudingen met de BoC is de Banknotes Trading Agreement, die 

tussen CBvS en BoC is afgesloten op 12 december 2013 en die ook door het OM bij 

het Verweerschrift wordt gevoegd. 

2.67 De eerste constatering is dat de handelsbanken bij die overeenkomst geen partij zijn. 

De BoC wilde enkel met CBvS contracteren en CBvS is daartoe in haar 

taakuitoefening overgegaan. 

2.68 De rol die CBvS in dat verband vervulde was die van authorized agent zoals in art. 

7.1 van de Banknotes Trading Agreement is bepaald. CBvS trad op als authorised 

agent van de handelsbanken, te weten als gevolmachtigde mede als bedoeld in art. 

3:62, lid 2 Surinaams BW,37 waarmee aan haar het recht toe kwam om namens de 

handelsbanken daden van beheer en van beschikking uit te oefenen die dienstig zijn 

voor het doel waarop de volmacht ziet. Dat doel is hier - kortweg - het verrichten van 

de geldzendingen. Reeds op deze grond kan worden geconcludeerd dat CBvS 

belanghebbende is. 

2.69 De Banknotes Trading Agreement kent een definiëring van de wijze waarop de 

overdracht en levering plaatsvindt. Dit is bij verkoop van biljetten door CBvS 

opgenomen in art. 3.1. 

“3 Delivery of the Banknotes 

3.1 The parties shall agree the responsible party for the collection, 

delivery and transfer of the Banknotes for each Transaction. The 

risk, property and title of the Banknotes shall pass unconditionally 

and irrevocably only upon receipt of the same by the receiving party 

at the designated delivery place as specified in the Confirmation for 

each Transaction (the "Destination").” 

2.70 Art. 3.3 stipuleert de wijze van overdracht: 

“3.3 The Customer agrees that in a Transaction: 

a) where it buys the Banknotes and the Bank is responsible 
for the delivery of the Banknotes, it shall take delivery of 
the Banknotes at a location approved by the Bank; 

b) where it sells the Banknotes and the Bank is responsible 
for the delivery of the Banknotes, the Customer shall 
dispatch the Banknotes from a location approved by the 
Bank; and 

c) where it sells the Banknotes and is responsible for the 
delivery; it shall deliver the Banknotes to an office 
designated by the Bank; and the exact location of the 
Bank's office for such delivery shall be communicated to 
the Customer by the Bank confidentially and may be 
subject to change in different Transactions.” 

                                                 
37  “Een bijzondere volmacht die in algemene bewoordingen is verleend, strekt zich slechts uit tot daden van 

beschikking, indien dit ondubbelzinnig is bepaald. Niettemin strekt een volmacht die voor een bepaald doel 

is verleend, zich uit tot alle daden van beheer en van beschikking die dienstig kunnen zijn tot het bereiken 

van dit doel.” 
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2.71 Voor de goede orde: Bank betekent BoC in de overeenkomst. 

2.72 De precieze wijze van overdracht en levering is nader beschreven in Appendix A bij 

de overeenkomst: 

“2. The Bank buys Banknotes from the Customer: 

a.  The Bank agrees in writing to buy the Banknotes from the 

Customer by means of a Confirmation setting out the terms 

of each Transaction such as specifying the quantity, 

denomination, trade date, price, the time for delivery, the 

delivery location and the party responsible for the delivery of 

the Banknotes. 

b.  The Customer shall provide to the Bank by facsimile or 

electronic means an authorization which sets out the 

information of the Authorised Personnel who will handle the 

dispatch or the delivery of the Banknotes (as applicable). 

c.  On the date of delivery, the Customer's Authorised Personnel 

shall dispatch or deliver (as applicable) the purchased 

Banknotes which shall be packed in numbered anti-temper 

plastic bags to the Bank. 

d.  Upon satisfactory preliminary checking of the Banknotes 

dispatched by the Customer, the Bank shall sign an 

acknowledgement of receipt by use of its official stamp. For 

the avoidance of doubt, the above-referred acknowledgement 

shall not be deemed to be conclusive and binding receipt of 

the Banknotes on the Bank until satisfactory examination 

conducted by the Bank immediately after receipt.” 

2.73 Receipt is ook in de overeenkomst gedefinieerd: “"Receipt" or "receipt" means 

satisfactory delivery, examination and acknowledgement of a shipment of Banknotes 

by the buyer for a Transaction.” 

2.74 Daarmee staat vast dat de overeenkomst bepaalt op welke wijze en wanneer de 

levering plaatsvindt. De verwijzing naar Wikipedia door het OM om aan te tonen dat 

de BoC al de financieel verantwoordelijke zou zijn door aanwijzing als consignee is 

even onjuist als deontologisch droevig. Bij vervoer, of zoals het OM het wil noemen: 

de wereld van het transport, zijn de vervoersdocumenten uiteraard wezenlijk van 

belang. De vraag wanneer levering plaatsvindt is evenzo wezenlijk en laat zich 

beantwoorden door de voorwaarden die partijen overeengekomen zijn. Dit zijn de 

zogenoemde leveringsvoorwaarden. Het vervoerrecht kent generieke 

leveringswijzen, zoals bijv. Ex Works, CFR, FOB (voor zeevervoer) en nog vele 

andere. Die leveringsvoorwaarden bepalen de overdracht en levering van de 

goederen en daarmee uiteraard ook het risico van schade of verlies tijdens vervoer.  

2.75 De term consignee heeft in dat verband geen betekenis. Vaak wordt bij vervoer 

gebruik gemaakt van gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden, zoals er zojuist een 

paar zijn genoemd. Partijen kunnen evenwel uiteraard daartoe specifieke afspraken 

maken. Dat nu is precies wat de BoC en CBvS deden. Ze hebben de 
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leveringsvoorwaarden gestipuleerd in art. 3 en Annex A van de Banknotes Trading 

Agreement.  

2.76 Dat BoC in beginsel daarbij de levering pas zal willen laten plaatsvinden bij aankomst 

en na inspectie in Hong Kong behoeft weinig toelichting. In geval BoC die levering 

reeds eerder zou laten plaatsvinden draagt zij immers het volle risico voor schade of 

verlies tijdens vervoer. Dat betreft bovendien een risico dat zich niet, of althans zeker 

niet geheel, laat verzekeren. Dat lijkt wel heel veel gevraagd van de ontvangende 

partij, BoC. Het is dan ook, uiteraard, niet zo geweest.  

2.77 Document 7, waar opmerkelijk genoeg ook het OM aan refereert en dat dus niet aan 

zijn aandacht is ontsnapt, bevestigt dit.38 Het betreft de Letter of Authorization-

Commercial Invoice waarmee CBvS Brinks machtigt voor haar (voor CBvS dus en 

daarmee in haar opdracht) het transport te verrichten van de geldzending en het geeft 

invulling aan de delivery plaats, te weten Hong Kong. 

2.78 Daarbij is, inderdaad de consignee, de BoC. Maar dat zegt niet meer of minder dan 

dat het transport voor haar bestemd is.39 

2.79 Hiermee staat vast dat CBvS de partij was die de verantwoording droeg voor de 

geldzending en dat levering op de BoC nog niet had plaatsgevonden (en ook niet 

meer heeft plaatsgevonden).  

2.80 CBvS was daarmee de vervoerende partij, die dit vervoer liet verrichten ter 

uitoefening van haar taken als Centrale Bank; de geldzending werd verricht met 

gelden die van de handelsbanken waren en die CBvS als gevolmachtigde onder zich 

hield (beheer en bewaring), nu enkel zij de overeenkomst met BoC kon sluiten. De 

gelden werden dan ook op de rekening van CBvS bij BoC bijgeboekt.40 Daarmee is 

CBvS veel meer dan enkel coördinator (zoals het OM stelt).41 Daarmee staat vast dat 

CBvS belanghebbende is en dat het leerstuk van immuniteit aan de orde is. 

2.81 De omstandigheid dat BoC al voorafgaand aan de levering was overgegaan tot het 

bijboeken van de bedragen op de rekening van CBvS, zoals het OM nog belicht, 

wijzigt deze conclusies niet. BoC deed dit op voorlopige basis en het geld is dan ook 

teruggeboekt. Zoveel blijkt onomwonden uit de e-mail van 17 april 2018 van de heer 

Soehawan, Head of Foreign Department van CBvS aan toenmalig president CBvS 

Gersie. Hij schreef:42 

  

                                                 
38  Evenals DOC-014 en DOC-018. 
39  Consignee betekent niet meer dan de geadresseerde. Het gaat frequent, maar zeker niet altijd, om de 

begunstigde-koper van goederen. Het komt ook voor dat een tussenpersoon of andere belanghebbende als 

consignee is aangemerkt. 
40  BoC was (of is) dan ook geen correspondent bank voor de handelsbanken in dezen (anders en onjuist, 

verweerschrift, p. 8). 
41  Verweerschrift, p. 13. 
42  E-mail CBvS, 17 april 2018 (Bijlage 2).  
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“From: Soehawan George 

Sent: Tuesday, April 17, 2018 1:47 PM 

To: Gersie Glenn ggersie@cbvs.sr> 

Cc: Geduld - Nijman Ingeborg <igeduld@cbvs.sr>  

Subject: instructie ivm in beslag genomen geldzending  

 

President, 

 

Op 12 april heeft er dtkv Schiphol airport een geldzending 

plaatsgevonden van EUR 19,5 miljoen naar Bank of China 

waarbij bankpapier afkomstig is als volgt. 

 

Hakrinbank EUR 10,0 miljoen  

DSB EUR 5,0 miljoen 

Finabank EUR 4,5 miljoen 

 

Op 13 april heeft de Douane te Schiphol de Bank geïnformeerd 

dat de zending is aangehouden voor inspectie 

En er informatie en documenten zijn gevraagd omtrent de 

zending. 

Dezelfde documenten die met de zending op 12 april mee zijn 

gegaan hebben wij terstond beschikbaar gesteld. 

Op mijn telefoon en e-mail verzoeken omtrent de status van de 

zending werd steeds geantwoord dat 

De zaak in behandeling is en dat er speciale controle plaats vindt.  

Heden 16 april werden mijn telefoons niet beantwoordt en aan het 

begin van de ochtend is per e-mail wederom aangegeven dat de 

zending in 

Behandeling is. 

 

Overeengekomen was met Bank of China dat de Bank, na aftrek van 

kosten gecrediteerd zou worden met valuta datum 16 april voor totaal 

EUR 19.430.550,00. Ondanks de aanhouding van de zending op Schiphol 

heeft Bank of China Vanwege de zeer goede relatie die de Bank heeft met 

hen EUR 19.430.550,00 vooruit overgemaakt voor de Bank. 

Dit bedrag zal bij verdere aanhouding van de zending teruggeboekt 

moeten worden voor Bank of China. 

 

Op 16 april zouden wij de middelen moeten overmaken voor Hakrinbank, 

DSB en Finabank. 

 

mailto:ggersie@cbvs.sr
mailto:igeduld@cbvs.sr
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Dit is niet gebeurd en heeft m.n. Hakrinbank vandaag gevraagd naar 

de status van hun creditering. 

 

[…] 

 

In samenspraak met Bank of China zullen wij morgen beslissen over de 

voortgang hiervan.  

 

President, 

1. ik stel aan U voor dat de Bank of op Regeringsniveau contact 

maakt met de Nederlandse Ambassade 

Om te bemiddelen in deze case. 

2. Uw instructie wat te zeggen aan de drie banken. 

 

Groeten aan U, 

 

George Soehawan 

Head Foreign Department 

Centrale Bank van Suriname” 

2.82 Dat CBvS niet zomaar een omstander was, zoals het OM graag wil doen geloven, 

blijkt klip en klaar uit deze e-mail. De e-mail bevestigt dat CBvS de geldzending 

verrichtte, dat het bovendien een staatsaangelegenheid was (waarom anders de 

Nederlandse Ambassade benaderen) en dat de vooruitbetaling van BoC niet een 

betaling na levering behelsde. 

2.83 Ook het OM onderkent overigens dat BoC zonder rechtsgrond reeds had betaald waar 

het stelt dat het ging om onverschuldigde betalingen door BoC en dat BoC geen 

eigendom heeft verworven van de biljetten.43 Zou de levering werkelijk al hebben 

plaatsgevonden, zoals het OM ten onrechte stelt, dan waren die betalingen niet 

onverschuldigd en had BoC een probleem niet Klaagsters. 

2.84 Uit deze vaststellingen volgt, als tussenstap, ook dat CBvS belanghebbende is in deze 

procedure. CBvS was verantwoordelijk voor de geldzending, als gevolmachtigde van 

de handelsbanken. De zending viel onder haar beheer.  

  

                                                 
43  Verweerschrift, p. 9. Het OM geeft dit verder toe door de opmerking ‘Daarbij heeft de BoC zich ook niet 

daadwerkelijk het eigendom kunnen verzekeren van de contante euro’s, omdat deze in Nederland in beslag 

waren genomen’, verweerschrift, p. 10. Als de levering al zou hebben plaatsgevonden in Suriname waren de 

biljetten al eigendom van de BoC. Dat was evenwel niet het geval. 
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2.85 Daarmee is sprake van een rechtspositie die vergelijkbaar is aan het zakelijk of 

persoonlijk recht zoals dat in de rechtspraak van de Hoge Raad figureert, zoals 

bijvoorbeeld bij de gebruiker van een voertuig op grond van een leaseovereenkomst 

een belang bestaat bij een beklag als bedoeld in art. 552a Sv.44 

2.86 Alleen CBvS kan ook de geldzending doen vervolgen en de biljetten alsnog 

aanleveren aan BoC ter uitvoering van de overeengekomen transactie met BoC. Dat 

kunnen de handelsbanken niet. Ook daarom is CBvS belanghebbende, en het is ook 

om die reden dat de gelden aan CBvS moeten worden geretourneerd (waarbij de 

handelsbanken subsidiair verzoeken teruggave aan hen als eigenaar voor zover die 

teruggave zou geschieden door girale tegoeden). 

2.87 Zelfstandig belang moet voor de CBvS in casu ook worden onderkend in het geldend 

kunnen maken van haar staatsimmuniteit inzonderheid de immuniteit van executie. 

Het belang daarop een beroep te kunnen doen zodat die immuniteit wordt 

geëerbiedigd vormt een zelfstandige grond voor het beklag en zelfstandig grond 

CBvS als belanghebbende aan te merken. 

Volkenrechtelijk beginsel en toepassing 

2.88 Wat betekent dit in het licht van het door Klaagsters gedane beroep op immuniteit 

van executie? 

2.89 Nollkaemper in het al aangehaalde handboek licht toe hoe wordt bepaald wat onder 

het internationaal publiekrecht tot het gewoonterecht behoort. Dat gewoonterecht 

wordt vastgesteld door de zogenoemde statenpraktijk en rechtsovertuiging.45 In de 

praktijk blijkt de eerste voorwaarde zeer belangrijk, zo niet het belangrijkst. Die 

statenpraktijk laat zich enkel vaststellen door de rechtspraktijk uit verschillende 

staten te bezien. Let wel: het gaat hier niet om rechtsvergelijking of iets dergelijks. 

Het gaat om de constituerende praktijk van volkenrechtelijk gewoonterecht. De 

rechtsovertuiging, de tweede voorwaarde, volgt regelmatig uit de statenpraktijk.  

2.90 Immuniteit van staten, in het bijzonder immuniteit van executie, vormt onderdeel van 

het internationaal gewoonterecht.46 Daarover is realiter geen dispuut mogelijk. 

2.91 De omvang van die immuniteit van executie vergt nadere toelichting. 

2.92 Zoals prof. dr. C.M.J. Ryngaert (‘Ryngaert’) in zijn deskundigenrapport heeft 

toegelicht, maakt het internationaal gewoonterecht direct onderdeel uit van onze 

rechtssfeer, hetgeen bevestiging heeft gekregen in art. 13a AB en ook in art. 8d Sr.47 

2.93 Een belangrijke ontwikkeling in dit deel van het internationaal publiekrechtelijk was 

de codificatie van delen van dit gewoonterecht in het instrument van het VN-Verdrag. 

                                                 
44  HR 18 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3305 
45  Nollkaemper, a.w., p. 126 e.v. 
46  T. Ruys, N. Angelet eds., The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, CUP, 

2019, bijv. p. 246. 
47

  Deskundigenbericht prof. dr. C.M.J. Ryngaert, Hoogleraar internationaal publiekrecht, Universiteit Utrecht 

d.d. 19-06-2019, als bijlage 7 aan het klaagschrift gehecht. 
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2.94 Voor immuniteit van executie van staten geldt dat het internationaal 

gewoonterechtelijk beginsel is dat immuniteit geldt voor goederen met publieke (niet 

commerciële) bestemming. 

2.95 Daarbij gaat het in de eerste plaats om civiel verhaal en immuniteit van executie in 

civilibus. 

2.96 Hoe het beginsel moet worden toegepast in het strafrecht is niet geheel duidelijk. 

Ofwel zou het kunnen zijn dat dezelfde benadering moet worden gekozen, ofwel zou 

aldaar absolute immuniteit kunnen gelden. 

2.97 Voor dat laatste pleit dat de zwaardmacht van de staat zoals die besloten ligt in het 

strafrecht ingrijpend inwerkt op de soevereiniteit van een vreemde staat en 

rechtstreeks de verhouding tussen staten raakt. Strafvervolging en executie op 

goederen van de ene staat in de andere berokkent schade aan het internationale 

verkeer dat het volkenrecht mede beoogt te beschermen en kan zodoende als 

ontoelaatbaar worden beschouwd.  

2.98 Wanneer de lijn van absolute immuniteit wordt gevolgd geldt dit ook voor CBvS, dat 

uiteraard een orgaan van de staat is en a fortiori voor haar goederen. Die benadering 

vindt bevestiging in art. 21(1)(c) VN-Verdrag. 

2.99 Wanneer de andere benadering (op de voet van het VN-Verdrag) zou worden gevolgd 

moet worden beoordeeld of het OM heeft voldaan aan de plicht aan te tonen dat de 

goederen in kwestie niet voor publieke doeleinden werden benut. Daarbij geldt 

overigens dat bij Centrale Bank goederen een ruimere bescherming wordt geboden 

dan reguliere staatsgoederen.  

2.100 Haar moet de ruimte toekomen, met toepassing van het internationaal gewoonterecht, 

uitvoering te geven aan de toegewezen taken op de wijze zoals zij die in 

overeenstemming met het nationale (Surinaamse) recht invult.  

2.101 Ryngaert concludeert op basis van zijn analyse dat “het bevorderen en 

vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland 

ingevolge artikel 9(e) van de Surinaamse Bankwet 1956 een essentiële functie [is] 

van de CBvS, die de kwestieuze geldzendingen dan ook verzorgt op basis van haar 

wettelijke taken als centrale bank. Naast artikel 9(e), zal de CBvS ook op grond van 

onderdelen (b) en (f ) van dat artikel het tot haar taak rekenen de geldzendingen te 

verrichten.” Hij concludeert dan ook in de absolute benadering en in de 

doelbenadering (bestemming van het goed) dat CBvS immuniteit geniet. 

2.102 Belangrijk is dat het houden van de goederen of beheren ervan voor derden door de 

Centrale Bank dit niet anders maakt.  

2.103 Ryngaert merkt op: 

“Het eigendom is evenwel niet bepalend. Immuniteit van executie geldt 

ook voor zover de centrale bank houder is ten tijde van het vervoer en door 

haar houderschap en beheer uitvoering geeft aan de aan hem toegewezen 

staatstaken. De centrale bank heeft in Suriname de taak op zich genomen 

om aan Surinaamse handelsbanken toebehorende gelden, verzameld in 
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één zending, te exporteren aangezien het niet mogelijk is voor de 

handelsbanken om dit zelf te doen. Het is niet aan Nederland om deze 

uitoefening van een aan haar toegewezen staatstaak te betwisten, zelfs al 

is deze handelwijze niet gebruikelijk in Nederland zelf. Over de precieze 

wijze waarop de centrale bank de staatstaken uitvoert, gaat immers de 

vreemde staat, niet Nederland.” 

2.104 Hij benoemt in dat verband eensluidende statenpraktijk waaruit volgt dat ook beheer 

van goederen door een Centrale Bank ter uitvoering van de wettelijke taken valt onder 

dezelfde regel van internationaal gewoonterecht, te weten de immuniteit van 

executie. 

2.105 Goed voorbeeld in dat verband is de kwestie van goudstaven en ander goud die de 

Centrale Bank van Mongolië (‘MongolBank’) hield voor een commerciële partij die 

nota bene eiseres was in de zaak waarover de Engelse rechter had te oordelen. De 

Engelse appelrechters hadden niet veel woorden nodig om te concluderen dat de 

gevraagde maatregelen niet kleefden nu de MongolBank immuniteit toekwam.48 De 

Engelse rechter trad daarbij terecht niet in de vraag of de wijze van invulling geven 

door MongolBank aan haar wettelijke staatstaken ook gebruikelijk was in het 

Verenigd Koninkrijk. Die vraag speelt geen rol.49  

2.106 Ryngaert concludeert dan ook hierover in casu stellig: 

“Voornoemde wetgeving en jurisprudentie wijzen erop dat 

staatsimmuniteit van executie ook geldt ten aanzien van goederen van 

derde partijen die door een centrale bank worden beheerd, wanneer de 

centrale bank hiermee uitvoering geeft aan zijn mandaat om het nationale 

monetaire systeem te reguleren. De goederen (de eurobiljetten) die de 

CBvS voor derden – handelsbanken – houdt en beheert tot aankomst bij de 

Bank of China genieten dan ook immuniteit van executie.” 

2.107 Ryngaert benoemt, naast de zuiver juridische analyse, op basis waarvan hij reeds tot 

immuniteit van executie concludeert voor de geldzendingen, ook een aantal 

rechtspolitieke overwegingen. Die zijn internationaalrechtelijk, tot welk 

internationaal recht het gewoonterecht uiteraard behoort, niet zonder belang.  

2.108 Zo benoemt hij onder meer dat “de verwerping van immuniteit met betrekking tot een 

door een buitenlandse centrale bank gefaciliteerde transactie als een inmenging in 

de interne aangelegenheden van de vreemde staat [kan] worden beschouwd”, en dat 

“het lichtzinnig verwerpen van de immuniteit van executie bijzonder kwalijke 

gevolgen voor de economie van ontwikkelingslanden [kan hebben]”. 

2.109 Rake opmerkingen waarbij Klaagsters zich aansluiten. 

  

                                                 
48  Koo Golden East Mongolia t. Bank of Nova Scotia e.a., Court of Appeal, 19 december 2007. [2007] EWCA 

Civ 1443. 
49  Gewezen wordt ook op de overige statenpraktijk die Ryngaert aanhaalt in zijn deskundigenbericht, p. 8-10 

en die eensluidend in dezelfde richting wijst. 
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2.110 Ryngaert is net zo kort als de aangehaalde Engelse rechter in zijn overkoepelende 

conclusies: 

“In alle genoemde scenario’s komt aan de CBvS immuniteit toe. In de 

eerste twee scenario’s geldt absolute immuniteit en is beslag ten enenmale 

uitgesloten. In het derde geval geldt weliswaar een relatieve immuniteit, 

maar aangezien de CBvS de geldzendingen verzorgt op basis van haar 

wettelijke taken als centrale bank om het betalingsverkeer van Suriname 

met het buitenland te bevorderen en te vergemakkelijken, hebben deze 

zendingen een soevereine bestemming en genieten zij derhalve immuniteit 

van executie.  

 

Dat de eurobiljetten formeel eigendom bleven van handelsbanken is niet 

relevant. Uit de staatspraktijk blijkt immers dat staatsimmuniteit van 

executie ook geldt ten aanzien van goederen van derde partijen die door 

een centrale bank worden beheerd, wanneer de centrale bank hiermee 

uitvoering geeft aan zijn mandaat om het nationale monetaire systeem te 

reguleren.” 

2.111 Klaagsters sluiten zich hierbij aan met dien verstande dat zij tot de slotsom komen 

dat CBvS en haar goederen absolute immuniteit toekomt in het kader van het 

strafrecht. De genoemde soevereiniteit en eerbieding daarvan door andere staten 

noopt daar immers toe. De zwaardmacht van de ene staat mag niet worden ingezet 

tegen de andere om welke reden ook beslagmaatregelen niet geoorloofd zijn.  

2.112 Dat de goederen nog eigendom waren van de handelsbanken, voordat ze in eigendom 

op CBvS bij aankomst bij de BoC overgingen, maakt dat niet anders. CBvS verrichtte 

de geldzendingen immers ter uitvoering van de taken ingevolge art. 9 van de 

Surinaamse Bankwet (onder a, b, e en f). Daarmee vallen de geldzendingen onder 

dezelfde immuniteit van executie als die geldt voor de overige goederen van CBvS.50 

2.113 Wat zet het OM hier nu tegenover? 

2.114 Bij de immuniteitstoelichting valt allereerst op dat het OM geen deskundigenbericht 

inbrengt. Zo’n bericht had het OM wel in het vooruitzicht gesteld.51 

2.115 Als naar de inhoud van de toelichting wordt gekeken verbaast dat niet. Het OM 

betrekt er stellingen die de Nederlandse staat niet graag voor zijn rekening zal nemen. 

Meer in het bijzonder betreft het onder meer de stelling dat immuniteit van executie 

beperkt moet zijn tot strikte eigendomssituatie.  

2.116 Daar zullen deskundigen zich niet aan willen branden, onjuist als die stelling is. 

  

                                                 
50  Vgl. HR 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9173 (Euratom). 
51  Bijlage 3: E-mail correspondentie met het OM over deskundigenadvies, 26 juni 2019. 
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2.117 Daarnaast heeft het OM niet een juiste perceptie van de voorliggende vragen in dit 

kader. Het stelt: 

“Het verschil in inzicht zit in de vragen of deze inbeslaggenomen gelden 

als staatseigendom dienen te worden aangemerkt en of er sprake is van 

een publieke bestemming van deze gelden.” 

2.118 Dat is niet juist. Er bestaat verschil van opvatting over de reikwijdte van de 

immuniteit. Dat laat zich als volgt toelichten. 

2.119 Anders dan het OM stelt is, naar Klaagsters menen, de bestemming bij Centrale Bank 

goederen niet van belang maar behoort een absolute immuniteit te worden toegepast. 

Eveneens anders dan het OM meent, is de immuniteit niet beperkt tot strikte 

eigendomssituaties maar ook tot situaties van beheer op grond van wettelijke taken. 

2.120 CBvS was de contractant met de BoC (niet slechts coördinator). Zij was ook de enige 

waarmee de BoC wilde contracteren. CBvS verzorgde de geldzendingen. Dat 

Republic Bank dit zelfstandig deed (gelet op het feit dat zij daartoe in staat was, 

terwijl de onderhavige handelsbanken dat niet waren) heeft voor de voorliggende 

vragen geen betekenis. CBvS verzorgde de geldzendingen op basis van haar 

wettelijke taken. Taken waar het OM noch de rechter in hebben te treden (gelet op 

de act of state doctrine). 

2.121 Daarmee vallen de geldzendingen onder de immuniteit van executie. 

2.122 Het OM meent anders omdat de Banknotes Trading Agreement een afstandbepaling 

inhoudt (afstand van executie immuniteit). Het tegendeel is het geval. Het gaat om 

afstand van immuniteit enkel tussen BoC en CBvS. Een bepaling die BoC geëist heeft 

om zich bij geschillen tussen partijen niet met lege handen te zien staan.  

2.123 Die beperking van immuniteit bevestigt evenwel de immuniteit an sich. Anders 

hoefde er immers in die context geen afstand van te worden gedaan. Belangrijker: zij 

geldt enkel en alleen tussen die partijen. Het is res inter alios acta. De werking strekt 

zich niet verder uit dan tussen de contractspartijen. 

2.124 Het OM kan zich op die beperking niet beroepen en CBvS, omgekeerd, kan zich 

derhalve weldegelijk alhier op immuniteit beroepen. 

2.125 Zoals toegelicht is het leerstuk niet beperkt tot strikte eigendomssituaties. Ook het 

OM lijkt dat toch wel in te zien, waar het stelt, onder verwijzing naar de 

statenpraktijk, dat some kind of property interest voldoet. 

2.126 Die door Ryngaert beschreven statenpraktijk is, anders dan het OM ingang wil doen 

vinden, toepasselijk op het voorliggende geval. 

2.127 De zaak AIG Capital Partners Inc e.a. t. Kazakstan betrof de situatie dat de Centrale 

Bank van Kazakstan beheerder was van gelden en het betrof de situatie van een 

bankrekening van de Centrale Bank. 
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2.128 Die zaak is vanzelfsprekend goed vergelijkbaar. CBvS was beheerder van de gelden 

in de geldzending. Een zending die zij nota bene verrichtte en welke gelden gingen 

naar BoC waarmee (enkel) zij een overeenkomst had en alwaar de gelden op haar 

(CBvS’s) rekening zouden worden bijgeschreven.  

2.129 Hetzelfde geldt voor de al besproken zaak Koo Goldon East Mongolia t. Bank of 

Bank of Nova Scotia. Uit die zaak blijkt dat enkel de Centrale Bank naar Mongools 

recht goudvoorraden kan aanhouden, zonder dat die Bank per se de juridische 

eigenaar van dat goud wordt. Daarbij was nota bene de verzoeker uiteindelijk 

eigenaar van het goud, maar stuitte zijn verzoeken niettemin af op de immuniteit van 

MongolBank als beheerder. Wederom zeer vergelijkbaar op het aspect van beheer en 

bewijs dat eigendom in strikte zin niet nodig is voor immuniteit van executie van 

centrale bankgoederen. 

2.130 Het ging dus in beide Engelse zaken niet om staatseigendommen. Het OM miskent 

dat volledig.52 En net als in die twee uitspraken gaat het hier om een rol die CBvS 

vervulde ter uitvoering van haar wettelijke taken. Alhoewel dat volkenrechtelijk niet 

is toegestaan, wil het OM toch graag treden in de taakuitoefening van CBvS om te 

stellen: 

“Ten overvloede merkt geldt dat de CBvS hierbij [met de geldzendingen] 

geen publieke of een haar wettelijk toegewezen taak uitvoert.”53 

2.131 Die aanmatiging is op zichzelf al volkenrechtelijk ontoelaatbaar. Ze is bovendien ook 

onjuist. CBvS heeft de geldzendingen verricht in het kader van de Bankwet (zoals 

reeds toegelicht in het klaagschrift). Daarbij is van belang dat het handelen met de 

geldzendingen van CBvS in de kern genomen bestaat in het beheren en harmoniseren 

van de totale geldhoeveelheid US dollars en euro’s in het land Suriname teneinde 

(internationaal) betalingsverkeer mogelijk te maken, monetaire stabiliteit te 

waarborgen en het prijspeil te bewaken. De vervolgopmerkingen van het OM dat 

CBvS de wettelijke taken geschonden zou hebben, zijn een regelrechte schending 

van de soevereiniteit en tonen minachting voor de gelijkheid der staten.54  

2.132 De overige ondersteunende redenen die het OM nog noemt en die tegen immuniteit 

zouden pleiten, overtuigen allerminst.55 

2.133 Het beslag zou CBvS niet raken. Dat is onjuist (zie de leningen aan twee van de 

handelsbanken). Het is ook niet relevant.  

2.134 De verdenking is niet gericht tegen CBvS, zegt het OM. Ook dat is niet relevant. 

Overigens erkent het OM in dit kader de wettelijke taak die CBvS heeft bij de 

geldzendingen, hetgeen juist de rol van CBvS en daarmee immuniteit van executie 

onderstreept. 

2.135 Het gaat niet om goederen ter uitoefening van de publieke taak, aldus het OM. Die 

visie geeft blijkt van een onjuiste maatstaf. Het gaat om de vraag of sprake is van 

some kind of property hetgeen ook beheer kan zijn ter uitoefening van de wettelijke 

                                                 
52  Verweerschrift, p. 16. 
53  Verweerschrift, p. 17. 
54  Verweerschrift, p. 17. 
55  Verweerschrift, p. 16. 
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taak. Alsdan is sprake van absolute immuniteit (vgl. art 21 VN-Verdrag). Het 

beoogde gebruik van de goederen doet niet ter zake. 

2.136 In wezen onderkent het OM dat ook en geeft het toe ten onrechte beslag te hebben 

gelegd, te weten in weerwil van de immuniteitsregel waar het stelt: 

“Op zichzelf kan zij [CBvS] doorgaan met de geldzendingen, maar als de 

inhoud van een dergelijke zending aanleiding geeft voor een 

witwasverdenking jegens derden kan tegen die derden worden geageerd 

met een strafvorderlijk beslag.” 

2.137 Hier is geen beslag tegen derden gelegd. Hier is CBvS geldzending beslagen. Dat 

vormt een schending van de zich daarover uitstrekkende immuniteit van executie. 

2.138 De slotsom die het OM maakt is een samentrekking van verscheidene juridische 

begrippen tot een niet samenhangend geheel. Het stelt dat immuniteit niet opgaat 

omdat immuniteit volgens de Hoge Raad niet absoluut is en beslag op gelden die 

voorwerp van een verdenking van witwassen niet onverenigbaar is met beslag. Dat 

is een onhoudbaar standpunt. 

2.139 Los van het feit dat het alhier gaat om de variant van absolute immuniteit (zoals 

toegelicht), zou het invullen van de onverenigbaarheid-inperking erop neerkomen dat 

in het strafrecht geen immuniteit geldt. De doelen van het strafrecht zouden dan, 

immers aldus het OM, altijd moeten voorgaan. Daarmee zou het concept van 

immuniteit zinledig worden. Dat is evenwel niet het geval. Niet zonder reden gebruikt 

de Hoge Raad de onverenigbaarheid-inperking enkel in de context van civiele zaken 

en stamt zij ook niet uit het internationaal publiekrecht. Volkenrechtelijk komt de 

Centrale Bank, hier CBvS, ook immuniteit toe en bestaat ook immuniteit van executie 

voor goederen onder haar beheer, in de context van een strafrechtelijke procedure. 

Iets dat het OM als zodanig onderkent.56 

2.140 Tot slot zij opgemerkt dat het summiere karakter van het onderzoek, waaraan het OM 

referte maakt, niet opgaat voor de immuniteitsvraag. Het betreft een volkenrechtelijk 

beletsel tegen beslag dat weldegelijk een meer indringende toets vergt dan een 

marginale.57  

Tussenconclusie 

2.141 Het beslag op de geldzending moet dan ook, zo is de slotsom van dit deel van de 

toelichting namens Klaagsters, hier eindigen.  

2.142 Zoals is toegelicht kloppen de verwijten aan het adres van Klaagsters niet. Sterker: 

de FIOD werpt niet van toepassing zijnde, uit verband gehaalde gegevens voor de 

voeten van Klaagsters. Het miskent daarbij telkens en daardoor structureel de 

soevereiniteit van Suriname. Het belang daarvan blijkt ook uit de fouten die de FIOD 

maakt, zoals ten aanzien van de wetgeving (waar het verplichtingen ziet of 

schendingen ervan, terwijl die er in werkelijkheid niet zijn: denk aan KYCC). Die 

fouten onderstrepen dat wij vanuit Nederland niet geëquipeerd zijn te oordelen over 

Suriname. Nog los uiteraard van het feit dat zo’n oordeel niet kan en niet mag. Ten 

                                                 
56  Verweerschrift, p. 17. 
57  Vgl. HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:19, HR 8 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1462. 
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aanzien van de verplichtingen die op Klaagsters rusten kunnen wij tot slot kort zijn: 

Klaagsters hebben geen wettelijke verplichtingen geschonden; niet in Suriname, niet 

in Nederland.  

2.143 Afsluitend merken we op dat de zaak ongeoorloofde inmenging in de soevereiniteit 

van Suriname ademt. Suriname dat het OM kennelijk, net als voorheen, wederom wil 

bevoogden. Dat is op zichzelf al onjuist. Het gaat evenwel de grens van het juridisch 

ontoelaatbare over in de inbeslagname die immers het gewoonterechtelijk beginsel 

van immuniteit schendt en zodoende op basis van dat gewoonterecht alsook 

ingevolge art. 8d Sr ongeoorloofd is, waardoor het beslag moet worden opgeheven. 

3. INDICATIE NOCH VERDENKING: EEN VALSE START 

3.1 Uit de opgemaakte processen-verbaal blijkt dat in het kader van het project 

Vespasianus indicatoren zijn opgesteld. Kwalificeert een zending naar maatstaven 

van die indicatoren als ‘ongebruikelijk’, dan zal de zending fysiek gecontroleerd 

worden.58 AMB-001 beschrijft het als volgt:59 

“Aanleiding Controle 

Samen met de Fiscale lnlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), 

Koninklijke Controle Marechaussee (Kmar), Douane, Openbaar 

Ministerie (OM) en in samenspraak met de Financial Intelligence Unit 

(FIU) is onderzoek gedaan bij ervaringsdeskundigen uit het proces naar 

wat nu gebruikelijk en vervolgens wat ongebruikelijk is binnen vracht-

zendingen met contant geld. Naar aanleiding daarvan is een lijst aan 

indicatoren opgesteld die een zending "ongebruikelijk" kunnen maken 

[onderstreping verdediging]. Dit met als doel om op een gegeven moment 

dusdanige indicatoren aan de hand te hebben, dat we zouden kunnen 

spreken van een mogelijke verdenking van enig strafbaar feit. Om deze 

indicatoren in de praktijk te toetsen zal de Douane zendingen fysiek gaan 

controleren.” 

3.2 AMB-002 beschrijft:60 

“Gebaseerd op de rapporten "Money laundering through the phychical 

transportation of cash" (FATF, oktober 2015) en "Why is cash still 

king?"A strategic report on the use of cash by criminal groups as a 

facilitator for money laundering" (Europol, juni 2015) bestaat het 

vermoeden dat er onregelmatigheden plaatsvinden bij het vervoer van 

liquide middelen onder andere in de vorm van contanten via de vracht 

[onderstreping verdediging].” 

3.3 Er is “een lijst aan indicatoren opgesteld die een zending “ongebruikelijk” kunnen 

maken”. Dit omdat, aldus de Belastingdienst/FIOD, nog steeds een vermoeden 

bestaat “dat er onregelmatigheden plaatsvinden bij het vervoer van liquide middelen 

onder andere in de vorm van contanten via de vracht”. Men baseert zich daarbij op 

de rapporten "Money laundering through the phychical transportation of cash" 

                                                 
58

  Zie AMB-001, p. 2 en AMB-002, p. 2. 
59

  AMB-001, p. 2, kopje ‘Algemene feiten en omstandigheden’, eerste alinea. 
60

  AMB-002, p. 2, kopje ‘Project Vespasianus’, derde alinea. 
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(FATF, oktober 2015) en "Why is cash still king? A strategic report on the use of 

cash by criminal groups as a facilitator for money laundering" (Europol, juni 2015). 

3.4 Kennisname van de aard van de indicatoren, in combinatie met de aard van de 

rapportages en die introducerende tekst stellen buiten twijfel dat de in het kader van 

Vespasianus ontwikkelde indicatoren bedoeld zijn om malafide zendingen contant 

geld, afkomstig van criminele groeperingen, te onderscheiden van reguliere 

zendingen. De indicatoren missen derhalve ieder onderscheidend vermogen ten 

aanzien van een partij contant geld zoals hier aan de orde, die evident afkomstig is 

van reguliere partijen, wier business het is in geld te handelen. De advocaat-

gemachtigden wezen hier al op bij Klaagschrift.61 Klaagsters hebben aldaar ook per 

indicator uiteengezet waarom deze niet geschikt is onderscheidend vermogen te 

hebben in de situatie als deze, respectievelijk eenvoudigweg niet van toepassing is. 

Het OM heeft evenwel volhardt en blijft aangeven dat er op basis van de indicatoren 

sprake is van een stevige verdenking. De advocaat-gemachtigden hebben het OM 

vervolgens verzocht het verslag van het project Vespasianus aan haar te verstrekken 

en toe te voegen aan het raadkamerdossier. Aan de hand daarvan zou iedere twijfel 

worden uitgesloten en in één klap duidelijk zijn dat de ontwikkelde indicatoren niet 

zijn toegesneden op de onderhavige situatie. Het OM heeft evenwel geweigerd:62 

“Het project Vespasianus en de verslaglegging ervan maakt geen deel uit 

van het strafrechtelijk onderzoek Juno. De aanleiding om te komen tot de 

betreffende controles zoals genoemd in AMB-001 achten wij voldoende 

duidelijk geverbaliseerd. Het valt daarom niet in te zien dat stukken die 

bestemd zijn voor intern beraad en ter (verbetering van) uitvoering van 

controles door de Douane, aan de verdediging verstrekt zouden moeten 

worden.” 

3.5 In een opvolgend e-mailbericht hebben de advocaat-gemachtigden duidelijk gemaakt 

waarom dat verslag wel van belang is:63 

“Uw visie deel ik niet. 

Wij betogen namelijk dat de in dat project ontwikkelde criteria onjuist zijn 

begrepen en toegepast op de onderhavige casus - en een indicatie, laat 

staan een verdenking van witwassen, daarom niet gewettigd. 

Het des betreffende verbaal / verslag biedt uitsluitsel. 

Gaarne ook dit besluit heroverwegen derhalve. 

En deze mailwisseling toevoegen aan het (raadkamer) dossier.” 

3.6 Het OM bleef evenwel weigerachtig, zelfs wat betreft het toevoegen van de 

mailwisseling aan het (raadkamer)dossier. Transparant is het OM opnieuw niet. 

3.7 Dit betekent dat uw raadkamer dient te oordelen op basis van het onderwerpelijke 

materiaal. Blijkens de inhoud en korte beschrijvingen in het proces-verbaal, missen 

de indicatoren relevantie en onderscheidend vermogen voor een situatie als de 

onderhavige. Dit betekent dat niet eens een indicatie van witwassen op grond van de 

                                                 
61

  Klaagschrift, onderdeel onrechtmatigheid beslag, randnummers 28 t/m 42. 
62

  E-mailbericht officier van justitie Van Bree d.d. 25-10-2019, 17.21 uur (Bijlage 4). 
63

  E-mailbericht mr. Verbruggen d.d. 27-10-2019, 09.43 uur (Bijlage 5). 
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indicatoren gerechtvaardigd is. Ondanks herhaalde uitnodiging heeft het OM 

nagelaten te adstrueren hoe men van (vermeende) indicatie naar verdenking is 

gekomen. Dat valt ook niet te adstrueren: die verdenking is er eenvoudigweg niet. 

Het betreft een regulier transport van handelswaar van banken. Geld dat op reguliere 

wijze, zoals al meer dan een decennium gebruikelijk, voorzien van alle benodigde 

documenten en door een officiële waardetransporteur en sinds 2014 onder 

verantwoordelijkheid van CBvS, werd uitgevoerd. Reeds daarom is dit beslag ab 

initio onrechtmatig. Anders dan het OM u wil doen geloven, is uw raadkamer 

uiteraard bevoegd om in het kader van deze procedure te toetsen over de 

rechtmatigheid van de inbeslagneming zelve te oordelen. 

3.8 Hoog overscherend betoogt het OM in raadkamer64 dat het normaal is om met 

indicatoren te werken en dat deze indicatoren ook ontwikkeld zijn om 

“onregelmatigheden bij ogenschijnlijk legale reguliere geldzendingen te kunnen 

duiden”. Er wordt een beroep gedaan op het FATF-rapport, maar het OM verzuimt 

te duiden op welk onderdeel van het rapport zij zich beroept. Het OM gaat ook niet 

in op de inhoud van de argumenten van de verdediging dat de indicatoren blijkens 

hun aard ongeschikt zijn en eenvoudigweg niet van toepassing zijn op deze kwestie. 

Overdracht aan de FIOD blijkt met name te zijn gebaseerd op onjuiste informatie, 

onbekendheid met de specifieke Surinaamse economische situatie en 

onachtzaamheid: de bills of lading die zich bevonden bij de geldzending, bevatten de 

gegevens die vervolgens nog eens een keer zijn gevraagd aan CBvS. Hetgeen 

vervolgens65 te berde wordt gebracht als niet bekend ten tijde van de inbeslagname. 

En wijkt ook in belangrijke mate af van hetgeen de FIOD hierover schrijft in haar 

eerste ambtshandeling. 

3.9 Thans, in raadkamer, poneert het OM de stelling dat de verdenking zou zijn gebaseerd 

op de door cliënte uitgeleverde stukken:66 

“Het beeld dat op basis van deze bevindingen is vastgesteld, dat van een 

bewuste nalatigheid, waarin kenbare risico’s op witwassen zijn aanvaard 

en voor lief genomen.” 

3.10 Het OM wordt uitgenodigd nog eens aan te geven welke feiten en omstandigheden 

precies veranderd waren en bijdroegen aan een verdenking die er eerder 

klaarblijkelijk niet was. Daarbij maakt het OM een grove denkfout. Het past eigen, 

Nederlandse maatstaven toe op de huidige zending. Daarbij gaat het OM eraan 

voorbij dat het hier financiële instellingen betreft, voor wie de zorgplicht nauwkeurig 

is gereguleerd, zoals hierboven beschreven. Die kaders bepalen wat de duty of care 

van financiële instellingen in Suriname is.67 In het klaagschrift werd al aangehaald 

dat positief over Suriname wordt gerapporteerd door FATF’s zusterorganisatie en 

Suriname op geen enkele lijst van landen met verhoogd witwasrisico voorkomt. Door 

CBvS wordt gecontroleerd of de banken zich ook daadwerkelijk aan hun AML-beleid 

en know your client policies houden. Daarnaast bekijkt de controlerend accountant 

of dit geval is. In dit geval beiden met positief resultaat. Hoe bestaat het OM het om 

zelfstandig een Nederlands normenkader te ontwikkelen dat niet geschikt is voor 
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  Verweerschrift, p. 18 e.v. 
65

  Verweerschrift, p. 19. 
66

  Verweerschrift, p. 20. 
67

  Overigens zijn dat ook uitwerkingen van in internationaal verband overeengekomen normen. 
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financiële instellingen en dat toe te passen op een buitenlandse entiteit die al onder 

toezicht staat, nota bene van een Centrale Bank? En op basis daarvan een partij geld 

in beslag te nemen, terwijl er nauwelijks nexus is met Nederland. Schrijnend 

voorbeeld is dat het OM Klaagsters in de schoenen schuift dat zij niet weten wie de 

klanten van de cambio’s zijn en zij zich niet kunnen verschuilen achter het feit dat 

die cambio’s op zich ook weer onder toezicht staan van de Centrale Bank. Dat is een 

miskenning van het in internationaal verband voor Suriname ontwikkelde 

normenkader dat geen, nadrukkelijk geen know your client’s client-verplichting kent. 

Schandalige onbekendheid met hetgeen wel geldt voor financiële instellingen in de 

regio waar Klaagsters zijn gevestigd, heeft geleid tot dit op misvatting gebaseerde 

ingrijpen. 

4. VEROORDELING EN VERBEURDVERKLARING ZIJN ILLUSOIR 

4.1 Het OM verdenkt de handelsbanken van witwassen zonder bekend gronddelict. Tot 

een veroordeling zal het nooit komen. De rechtspraak schetste een stappenplan dat 

moet worden doorlopen, voordat de rechter tot de conclusie kan komen dat een 

criminele herkomst van een voorwerp als enige aanvaardbare verklaring kan gelden 

en daarmee witwassen zonder bekend gronddelict bewezen verklaard kan worden.68 

4.2 Allereerst dient er op basis van de wettige bewijsmiddelen een ernstig vermoeden 

van witwassen te bestaan (i). In zo’n geval moet de verdachte een concrete, 

verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring te geven voor 

herkomst van de aangetroffen voorwerpen (ii). Vervolgens is het aan het OM om 

daarnaar nader onderzoek te verrichten (iii). Pas als uit dat onderzoek blijkt dat kan 

worden uitgesloten dat de betreffende voorwerpen een legale herkomst hebben en 

dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden, kan de 

rechter tot een bewezenverklaring van witwassen zonder bekend gronddelict komen 

(iv).69 

4.3 Eerder lichtten wij toe dat de feiten en omstandigheden volgend uit het 

(raadkamer)dossier geen ernstig vermoeden van witwassen kunnen dragen. Zo u dat 

betoog volgt, strandt de zaak strandt reeds in stap 1 van het stappenplan. Geen 

verdenking, geen grond voor beslag. 

4.4 Indien uw raadkamer toch zou menen dat een dergelijk ernstig vermoeden van 

witwassen uit het dossier kan volgen, is de vraag of de handelsbanken een concrete, 

verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring hebben 

gegeven voor de herkomst van de gelden (stap 2). Het antwoord luidt positief. De 

handelsbanken deden veel meer dan dat. Zij verschaften het OM documentatie – op 

klantniveau – over de herkomst van de gelden.70 Ook de CBvS heeft zich van haar 

taak gekweten, onder meer door toelichtingen te verstrekken op de geldzendingen. 

Daarmee gaven zij niet alleen een verklaring die meer voldoet aan de eisen van de 

rechtspraak, maar leverden zij zelf het bewijs dat de gelden uit reguliere bron 

                                                 
68

  Zie onder meer: HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0787; HR 13 maart 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BU6933; HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352.  
69

  Ibid. 
70

  De zorgplicht van Klaagsters reikt niet zo ver dat zij cliëntonderzoek dienen te doen naar de klanten van hun 

klanten.  
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afkomstig zijn, namelijk de uitoefening van hun bankbedrijven en banken handelen 

nu eenmaal in geld.  

4.5 Voor zover het OM in deze zaak onderzoek verrichtte naar de verklaring van de 

handelsbanken (stap 3 van het stappenplan), heeft dit niet geleid tot concrete 

informatie die duidt op een criminele herkomst van de gelden en de verklaring van 

Klaagsters weerlegt. De resultaten van het verrichte onderzoek gaan niet verder dan 

het uiten van ongefundeerde kritiek op de invulling van de poortwachtersfunctie door 

de handelsbanken, ten aanzien waarvan het OM/de FIOD zich kennelijk geroepen en 

gerechtigd voelen toezicht op uit te oefenen:  

 “Er is vastgesteld dat de identiteitsvaststelling van de klanten 

gebrekkig is; 

 Er is vastgesteld dat er voor een aantal concrete gevallen geen of 

onvoldoende klantonderzoek is gedaan door verdachten waar dit wel 

verwacht werd;  

 De door de banken en cambio’s aangeleverde verklaring voor de 

contante wisseltransacties onvolledig en onvoldoende is volgens 

onder andere de internationale richtlijnen van de FATF;  

 Suriname al langere tijd moeite heeft met het uitoefenen van goed 

toezicht en het invullen van de poortwachtersfunctie door cambio’s 

en handelsbanken.  

 Er klaarblijkelijk geen eenduidige anti-witwas beleid gevoerd werd 

door de CBvS, de commerciële banken en de cambio’s; 

 Dit heeft geleid tot onvoldoende toezicht en het aanvaarden van een 

aanmerkelijk risico op het accepteren van gelden uit misdrijf 

afkomstig door verdachten;”71  

4.6 De ‘bevindingen’ worden afgerond met de ongesubstantiveerde stelling dat “de 

criminele herkomst van (een deel van) deze contante gelden verklaard zou kunnen 

worden uit inkomsten van het smokkelen van cocaïne.”72 Het dossier bevat geen 

concreet bewijs waarmee dit wordt gestaafd.  

4.7 Zoals in de inleiding vermeld geeft de FIOD bovendien zelf aan geen mogelijkheden 

te zien tot nader onderzoek naar de herkomst van (een deel van) de gelden:  

“De aangeleverde documentatie is te oppervlakkig en roept meer vragen 

op.  

(…) 

Voor de FIOD is het op dit moment niet mogelijk om aan de hand van de 

uitgeleverde gegevens de herkomst van het contante geld van een aantal 

gevallen vast te stellen. De door verdachte uitgeleverde documentatie 

biedt in de genoemde concrete gevallen geen mogelijkheid om onderzoek 

te doen naar de oorspronkelijke herkomst van het geld. De vraag: “van 

wie is dit geld dan daadwerkelijk afkomstig?” heeft de FIOD niet kunnen 
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  AMB-002B, p. 8.  
72

  Zie onder meer: AMB-002B, p. 3 en 6; AMB-018 en AMB-017.  
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beantwoorden daar waar deze vraag wel beantwoord had moeten 

worden.”73 

4.8 Met het verwijt dat het aan de met documentatie onderbouwde verklaring van de 

handelsbanken ligt dat de herkomst van het geld niet nader kan worden onderzocht, 

worden de eisen die de rechtspraak aan een dergelijke verklaring stelt, volledig 

miskend. Het is immers niet aan de handelsbanken om aannemelijk te maken dat de 

gelden niet van misdrijf afkomstig zijn. Een dergelijke ‘omkering van de bewijslast’ 

zou in strijd zijn met de onschuldpresumptie. De rechtspraak vergt niet dat de persoon 

die in het bezit is van een voorwerp, materiaal verstrekt dat de opsporing kan 

terugvoeren naar de ‘oorspronkelijke herkomst’ van dat voorwerp, zo die al bestaat. 

Op grond van de rechtspraak hadden de handelsbanken zelfs kunnen volstaan met de 

simpele verklaring dat zij banken zijn en uit dien hoofde contante middelen onder 

zich hebben.74 Die verklaring is immers concreet, verifieerbaar en niet hoogst 

onwaarschijnlijk. Met het verwijt dat Klaagsters een onvoldoende specifieke 

verklaring zouden hebben geleverd waardoor de (criminele) herkomst van de gelden 

niet kon en kan worden achterhaald, laat het OM zich thans kennen als een kat in het 

nauw: het wil simpelweg niet toegeven dat het de verklaring van de handelsbanken 

niet heeft kunnen falsifiëren en dat het geen zaak heeft.  

4.9 Al met al is de conclusie onontkoombaar: de gestelde legale herkomst van de gelden 

van Klaagsters is gebleken, niet weerlegd en zal niet weerlegd kunnen worden door 

het OM. Het zal in deze zaak dan ook nooit tot een veroordeling (kunnen) komen; 

verbeurverklaring van de gelden is daarmee illusoir. Nu het meer dan hoogst 

onwaarschijnlijk is dat een rechter, later oordelend over de feiten, de 

verbeurdverklaring uitspreekt, dient het beslag reeds daarom te worden opgeheven. 

5. BESLAG IS DISPROPORTIONEEL EN VEXATOIR 

5.1 Bij Klaagschrift75 zetten Klaagsters uiteen dat en waarom het beslag disproportioneel 

is. Zoals in de inleiding aangegeven: op het verzoek van Klaagsters in ieder geval dat 

geld te retourneren dat ook in de ogen van het OM onbesmet is, werd geweigerd met 

de mededeling dat in dit stadium enkel over teruggave te praten viel, indien 

Klaagsters akkoord zouden gaan met een deal, die tevens zou inhouden dat afstand 

werd gedaan van een deel van het geld. Aldus misbruikt het OM de 

beslagbevoegdheid om Klaagsters in te doen stemmen met wederrechtelijke 

onteigening. 

5.2 Het OM zag klaarblijkelijk in dat deze opstelling in raadkamer niet houdbaar zou 

zijn. De oplossing werd gevonden in een niet-onderbouwde uitbreiding naar 

zendingen die in het verleden plaatsvonden:76  
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  AMB-002B, p. 8.  
74

  Uit HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352 volgt dat een verdachte van witwassen zonder bekend 

gronddelict zijn verklaring niet hoeft te onderbouwen met stukken, zo lang deze concreet, verifieerbaar en 

niet hoogst onwaarschijnlijk is.  
75

  Klaagschrift, p. 15, randnummers 62 e.v. 
76

  Zie AMB-002B, p. 7, alinea 4. 
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“De onderzoeksperiode is uitgebreid naar de periode van 12 december 

2017 tot en met 17 april 2018. Deze periode is voor dit onderzoek van 

belang omdat:  

 In project Vespasianus vijf zendingen fysiek gecontroleerd zijn;  

 Die vijf zendingen hadden betrekking op het vervoer van contante euro’s 

waarbij ook de bescheiden van de daadwerkelijke waarde van deze 

zendingen beschikbaar waren;  

 De controle periode liep van 12 december 2017 tot en met 17 april 2018; 

 Er is in deze periode een totaal bedrag van EUR 75.500.000 verzonden 

vanuit Suriname naar Nederland;  

Het totale bedrag waar de FIOD onderzoek naar doet is tevens uitgebreid 

van de fysiek in beslag genomen EUR 19.500.000 naar de genoemde EUR 

75.500.000.” 

5.3 Het proces-verbaal AMB-002B bevat geen enkele onderbouwing die de verdenking 

ter zake van de eerdere vier zendingen: integendeel. Het proces-verbaal vermeldt dat 

in het kader van het project Vespasianus vier zendingen fysiek gecontroleerd zijn, 

maar dat deze weer zijn vrijgegeven. Datgene dat in het kader van een controle 

klaarblijkelijk, ook in het licht van de indicatoren, geen vraagtekens opriep, is thans 

plotsklaps verdacht? Het enkele feit dat er contante euro’s vervoerd zijn, kan onder 

de gegeven omstandigheden toch bezwaarlijk een verdenking legitimeren. Daarbij: 

de FIOD heeft zelf aangegeven dat het niet in staat is nader onderzoek naar de 

herkomst van het geld te verrichten. 

5.4 De kunstgreep is opzichtig; de niet-gefundeerde uitbreiding van de verdenking en de 

periode kan het beslag op EUR 19,5 miljoen niet legitimeren. Uw raadkamer dient 

ook daarom het OM te corrigeren en de opheffing van het beslag te bevelen, in ieder 

geval ten aanzien van dat gedeelte van de huidige geldzending waarvan het OM zelf 

ook toegeeft dat er geen enkele reden is om aan de legale herkomst te twijfelen.  

5.5 In het Verweerschrift stelt het OM dat het beslag niet disproportioneel en vexatoir is, 

daar zij niet verwachten dat Klaagsters door de inbeslagname ‘heel veel schade’ 

zullen leiden, onder meer omdat een ‘door de banken gevreesde bankrun’ is 

uitgebleven.77 Hiermee miskent het OM dat vertrouwen het fundament is van de 

stabiliteit en werking van het financiële stelsel. Op het moment dat men het 

vertrouwen zou verliezen in banken, ontstaat het risico op een bankrun. Dat zulks tot 

op heden niet heeft plaatsgevonden, betekent niet dat dat risico niet (meer) bestaat en 

niet dient te worden vermeden. Evident is dat het onderhavige beslag en het 

strafrechtelijk onderzoek in zijn totaliteit het vertrouwen in het Surinaamse 

bankwezen kunnen schaden, met alle gevolgen van dien.  

  

                                                 
77

  Reactie OM op klaagschrift beslag Onderzoek Juno, p. 24.  
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5.6 Dat terughoudendheid is geboden bij het leggen van beslag ten laste van een bank, 

juist vanwege het belang van vertrouwen voor de stabiliteit van het financiële stelsel, 

volgt zowel uit de wet als uit de rechtspraak. Zo mag een voorzieningenrechter op 

grond van art. 700 lid 4 Rv pas verlof verlenen voor het leggen van conservatoir 

beslag op tegoeden van een financiële instelling, nadat die instelling in de 

gelegenheid is gesteld om te worden gehoord.78 In het arrest van Gerechtshof 

Amsterdam van 10 februari 2009 werd het verzoek tot het leggen van conservatoir 

derdenbeslag ten laste van een bank onder andere banken geweigerd, vanwege het 

aanzienlijke risico dat het vertrouwen in de bank ongerechtvaardigd zou worden 

geschaad, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de stabiliteit van het financiële 

stelsel als geheel. 79  

5.7 Er is al veel schade aangericht; de ophouding van de geldzending heeft geleid tot 

verstoorde diplomatieke verhoudingen, stagnatie in het economische verkeer en een 

ontwrichte koersverhouding tussen euro’s, Surinaamse dollar en Amerikaanse dollar 

en schaadt de reputatie van de banken. Zo lang het OM dit beslag laat voortduren, 

brengt het de stabiliteit van het Surinaamse financiële stelsel in gevaar. Nadrukkelijk 

biedt de Hoge Raad ruimte om de proportionaliteit van het beslag te laten meewegen 

in de beoordeling in het kader van art. 552a Sv. Het is onbegrijpelijk dat het OM 

scoringsdrift laat prevaleren boven de andere belangen in geding.  

5.8 Het OM is van oordeel dat uw rechtbank niet bevoegd zou zijn een dergelijke 

uitspraak te doen. Het ziet eraan voorbij dat de rechtspraak van oordeel is dat wie het 

meerdere mag, ook het mindere mag. Daarbij ziet het eraan voorbij dat een rechter 

die van oordeel is dat het gelegde beslag disproportioneel is in het kader van een 

aangeboden borgstelling, ook dat beslag om die reden opheffen kan.80 Nogmaals zij 

gewezen op het arrest waarin de Hoge Raad de feitenrechter nadrukkelijk de ruimte 

bood om in het kader van een procedure ex art. 552a Sv de proportionaliteit van het 

beslag te toetsen. 

6. BESLAG ONNODIG: VOLDOENDE ZEKERHEID GEBODEN 

6.1 Bij herhaling hebben Klaagsters het OM verzocht zekerheidsstelling te aanvaarden 

in plaats van het beslag te continueren. Het OM wees dit, om voor Klaagsters 

onbegrijpelijke redenen, steeds van de hand. Het OM gebruikte daarbij het wat 

gekunstelde argument dat CBvS geen ‘derde’ is in de zin van art. 118a Sv. 

6.2 Nadat de processen-verbaal waren gearriveerd, waaruit bleek dat de handelsbanken 

werden gezien als verdachte en CBvS niet, terwijl tevens duidelijk is dat de 

handelsbanken eigenaar zijn van de in beslag genomen gelden, hebben Klaagsters 

hun aanbod herhaald. In het niet welvoorstelbare geval, immers, dat de 

handelsbanken vervolgd zouden worden en er een straf zou worden uitgesproken die 

verbeurdverklaring zou inhouden, zouden de handelsbanken door die 

verbeurdverklaring in hun vermogen getroffen worden en kan executie plaatsvinden 

door de borg aan te spreken. Het OM bleef evenwel weigerachtig en beriep zich op 
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  Bij deze bepaling staat de goede werking van het betalings- en effectenverkeer en de stabiliteit van het 

financiële stelsel voorop. Zie: Kamerstukken II, 2003-2004, 28863, nr. 5, p. 9.  
79

  Gerechtshof Amsterdam, 10 februari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BH7003.  
80

  Vide Hoge Raad 1 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:833. 
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het formele argument dat een dergelijke borgstelling enkel mogelijk is ingeval van 

een conservatoir beslag. 

6.3 Dat nu, zo hebben Klaagsters uiteengezet, hoeft niet in de weg te staan aan de 

aanvaarding van deze borgstelling.81 

“Het beslag op de gelden van de handelsbanken wordt thans voortgezet 

ter fine van (vatbaarheid voor) verbeurdverklaring. Het doel van een 

dergelijk beslag is dat de veroordeelde bij een uitgesproken 

verbeurdverklaring in zijn vermogen wordt getroffen. Het beslag stelt 

zeker dat dit ook te effectueren valt. Dat art. 118a Sv enkel de mogelijkheid 

tot teruggave onder zekerheidsstelling van een voorwerp dat in beslag is 

genomen op grond van art. 94a Sv vermeldt, is begrijpelijk. Een dergelijk 

beslag strekt immers altijd tot bewaring van het recht tot verhaal op 

vermogen. Er zijn evenwel vormen van regulier beslag die een ander doel 

dienen (waarheidsvinding bijvoorbeeld) en waarbij beslag op het 

voorwerp niet vervangen kan worden. Daarom maakt art. 118a Sv verschil 

tussen deze vormen van beslag. 

In casu valt het (doel van) het onderwerpelijk beslag materieel gelijk te 

stellen aan een beslag op de voet van 94a Sv. Indien de - inmiddels girale 

- geldbedragen verbeurd worden verklaard, wenst Justitie zekerheid voor 

de executie. De aangeboden borgstelling voorziet hierin.” 

6.4 Het OM bleef evenwel, om voor Klaagsters nog altijd onduidelijke redenen, 

weigeren. 

6.5 Nog afgezien van het feit dat het formele argument niet overtuigt, hoeft dit geen 

beletsel te zijn. Het staat het OM immers vrij civielrechtelijke overeenkomsten aan 

te gaan in het kader van strafrechtelijk optreden.82 CBvS, een staatsorgaan van 

Suriname, is een solide en solvabele partij; zij heeft zich schriftelijk bereid verklaard 

borg te staan en heeft daarbij verklaard dat zij geen beroep zal doen op interstatelijke 

immuniteit, mocht het ooit komen tot een (onherroepelijk) vonnis en zij in het kader 

van de executie van het vonnis wordt aangesproken. Het OM wil dit evenwel niet en 

de oorzaak daarvan moet worden gevonden in het feit dat het OM klaarblijkelijk zijn 

powerplay wenst voort te zetten om aldus Klaagsters te bewegen akkoord te gaan met 

een onoorbaar voorstel: het OM weet dat het nimmer een zaak zal kunnen brengen 

die tot bewezenverklaring en veroordeling ter zake van witwassen zal leiden. Nu er 

een voor Klaagsters minder belastend alternatief voorhanden is, dient het beslag te 

worden opgeheven; indien uw rechtbank dat geraden acht, kan uw rechtbank bevelen 

dat dat plaatsvindt onder aanvaarding van de door CBvS aangeboden borgstelling. 

7. ECONOMISCHE SITUATIE SURINAME 

7.1 Bij dit alles heeft het OM geen oog gehad voor de schade die het de Surinaamse 

economie toebracht door het onrechtmatige en disproportionele beslag. Er ontstond 
                                                 
81

  Brief van advocaat-gemachtigden aan OM, d.d. 25 oktober 2019 (Bijlage 6).  
82

  Zie in dit verband J.H. Crijns, ‘De strafrechtelijke overeenkomst: de rechtsbetrekking met het Openbaar 

Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’, Kluwer, 2010. Zie in dit verband ook de 

overeenkomsten die het OM sluit in het kader van de buitengerechtelijke afdoening van zaken. De zogeheten 

Houston-schikking, door het OM aangeduid als transactieovereenkomst, behelst vele paragrafen die zien op 

zaken, gelegen buiten art. 74 Sr, maar waarover partijen wel degelijk wilsovereenstemming kunnen bereiken. 
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een enorm overschot aan contante euro’s, die onttrokken werden aan de liquiditeit 

van Klaagsters en het land, doordat zij niet hun weg terug vinden door de 

gebruikelijke girale conversie. Er ontstond een schrijnend tekort aan dollars – van 

groot belang voor de Surinaamse economie. Daarnaast raakte de koers tussen dollar 

en euro volstrekt ontwricht.  

7.2 De schade die dit voor de betrekkelijk kleine en broze economie van Suriname 

opleverde, werd in de media breed uitgemeten en ook op diplomatiek niveau onder 

de aandacht van de bewindslieden gebracht. Deze geluiden bereikten blijkbaar ook 

het OM: men gaf aan op de hoogte te zijn van deze gevolgen – maar wijzigde de 

koers niet. 

Banknote Trading Agreement tussen CBvS en Fed 

7.3 Om het nijpende, toenemende tekort aan contante US-dollars in Suriname tegen te 

gaan, heeft CBvS een Banknote Trading Agreement (‘BTA’) gesloten met de Federal 

Reserve Bank of New York (‘Fed’). Op grond van de BTA kunnen de Surinaamse 

banken kort gezegd met tussenkomst van CBvS contante US-dollars afnemen van de 

Fed. Klaagsters maken equivalent van de hoeveelheid afgenomen dollars vervolgens 

giraal over aan de Fed.83  

7.4 De Fed gaat enkel Bank Note Trading Agreements aan met buitenlandse (centrale) 

banken die voldoen aan de hoge eisen die de Fed aan die banken stelt op het gebied 

van de naleving van AML/CFT wetgeving, inclusief KYC-verplichtingen. In de 

periode voorafgaand aan het sluiten van de BTA, is CBvS door de Fed onderworpen 

aan een uitgebreid onderzoek, waaruit klaarblijkelijk moet hebben gevolgd dat CBvS 

voldoet aan de toepasselijke AML/CFT-wetgeving en haar toezichtstaken naar 

behoren uitoefent. Bij een negatieve uitkomst van het onderzoek, was de BTA 

immers nooit tot stand gekomen: het is ondenkbaar dat de Centrale Bank van de 

Verenigde Staten een BTA zou aangaan met een partij die mogelijk betrokken is bij 

witwassen, dan wel haar toezichtstaken op dat vlak niet naar behoren uitoefent.  

7.5 De BTA tussen CBvS en de Fed maakt korte metten met de kritiek van het OM en 

de FIOD op het gevoerde ‘anti-witwasbeleid’ van CBvS en de uitoefening van diens 

toezichtstaken. Vergeeft u ons, dat wij meer waarde hechten aan een uitgebreid 

AML/CFT compliance onderzoek uitgevoerd door de Fed bij CBvS, dan de 

ongefundeerde stellingen van de FIOD en het OM over de gebrekkige uitoefening 

van de toezichtstaken door CBvS.  

7.6 Voorts maakt de BTA eens en te meer duidelijk dat het vervoeren van grote bedragen 

aan contant geld door (centrale) banken een reguliere, legitieme (centrale) 

bankactiviteit is, die op zichzelf geenszins een vermoeden van witwassen 

rechtvaardigt. 
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  Uit veiligheidsoverwegingen worden details van de BTA niet openbaar gemaakt. De website van CBvS 

wijdde een bericht aan de BTA (Bijlage 7). 
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8. CONCLUSIE 

8.1 Geen steekhoudende indicatie, laat staan verdenking, schending van de immuniteit 

die ontvankelijkheid zal blokkeren, geen steekhoudende grond voor beslag dat 

flagrant strijdig is met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

8.2 Lichtzinnig greep het OM in in reguliere economische activiteiten en veroorzaakte 

het grote schade. Onwaarachtigheden, kunstgrepen en intransparantie moeten dit 

onoordeelkundig optreden rechtvaardigen, respectievelijk bemantelen. Het is aan uw 

rechtbank het OM terug te fluiten en een einde te maken aan deze hoog schadelijke 

situatie. 

8.3 Klaagsters menen dat het hen wel degelijk vrij staat uw rechtbank te verzoeken het 

beslag op te heffen en de gelden primair te retourneren naar hun houder. Nu de gelden 

giraal onder de overheid ressorteren, is dit de eenvoudigste weg, aangezien CBvS een 

rekening aanhoudt bij DNB. Indien u meent dat het (opnieuw) formele argument van 

het OM hout snijdt, formuleert zij het verzoek tot teruggave zoals hieronder vermeld. 

8.4 Klaagster CBvS verzoekt uw rechtbank primair het beklag gegrond te verklaren en 

het OM te bevelen het beslag op te heffen en de girale gelden te retourneren aan 

CBvS, al dan niet onder zekerheidsstelling in de vorm van een borgstelling door 

CBvS. Feitelijk kan dit geschieden door te bepalen dat de gelden worden overgeboekt 

op de rekening die CBvS aanhoudt bij DNB. 

8.5 Subsidiair, indien uw rechtbank CBvS niet aanmerkt als belanghebbende bij de 

opheffing van dit beslag, verzoeken de handelsbanken uw rechtbank het beklag 

gegrond te verklaren en het OM te bevelen het beslag op te heffen en de girale gelden 

te retourneren aan hen, al dan niet onder zekerheidstelling in de vorm van een 

borgstelling door CBvS. Feitelijk kan dit geschieden door te bepalen dat de gelden 

overgeboekt worden op de derdengeldrekening van Stichting Beheer Derdengelden 

Advocatuur Jones Day, gevestigd te Amsterdam, onder IBAN NL14 ABNA 0464 

1389 06 voor zover het gaat om Hakrinbank en op de derdengeldrekening van 

Stichting Beheer Derdengelden Wladimiroff Advocaten N.V., gevestigd te Den 

Haag, onder IBAN NL54 FVLB 0225 8664 55 voor zover het gaat om Finabank en 

DSB. 

Badhoevedorp, 5 november 2019 
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Klaagsters verzoeken hun toelichting onderdeel uit te laten maken van het proces-verbaal van 

de zitting, door aanhechting aan dat proces-verbaal en verwijzing hiernaar in het proces-

verbaal. 
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