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Recentelijk zijn in Nederlandse media berichten verschenen naar aanleiding van de openbare 
behandeling van de strafzaak van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) tegen de 
Curaçaose bank FCIB en enkele van haar functionarissen, waaronder de heer John Deuss. 
Volgens het OM heeft FCIB zich schuldig gemaakt aan bankieren in Nederland zonder een 
daartoe benodigde vergunning, en verzuimd MOT-meldingen te doen. In die berichten 
wordt verslag gedaan van hetgeen het OM tijdens haar requisitoir heeft gesteld over de 
toezichtsrelatie tussen FCIB en BNA (de voorganger van de Centrale Bank van Curaçao en 
Sint Maarten (de Bank)). In de kennelijke ijver tot succesvolle berechting van FCIB, schetst 
het OM daarbij een tendentieus en verkeerd beeld ten aanzien van de Bank, gebaseerd op 
feitelijke onwaarheden. De Bank maakt hiertegen bezwaar en wenst het volgende mede te 
delen. 

FCIB was sinds de jaren ’70 als vergunninghoudende instelling actief als Curaçaose offshore 
bank. Op 9 oktober 2006 heeft de Bank deze vergunning ingetrokken en sprak de rechter op 
Curaçao de noodregeling uit ten aanzien van FCIB. Vanaf dat moment oefent de Bank alle 
bevoegdheden uit van het bestuur en de raad van commissarissen van FCIB, met als doel: de 
afwikkeling van het bankbedrijf. De strafzaak in Nederland ziet op de daaraan voorafgaande 
periode. 

Volgens het OM stelt de Bank geen interesse in het strafonderzoek en heeft zij het 
strafdossier niet eens opgevraagd. Dit is onjuist en het OM is ermee bekend dat de Bank wel 
degelijk toegang heeft tot het volledige strafdossier en daar ook kennis van heeft genomen. 

Ook stelt de officier van Justitie dat de Bank in 2006 voor FCIB een bedrag van EURO 40 
miljoen aan het OM heeft betaald. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. In 2006 heeft 
het OM wereldwijd conservatoire beslagen gelegd ten laste van FCIB vanwege een 
voorgenomen ontnemingsvordering van ruim USD 100 miljoen. Daarmee ontviel FCIB de 
mogelijkheid om enige betaling te kunnen doen en kon zij dus niet meer als bank 
functioneren, waaronder het uitkeren van klanttegoeden. In een poging het betalingsverkeer 
ten behoeve van de klanten van FCIB weer op gang te brengen, heeft de Bank ervoor 
gezorgd dat een bedrag ad EURO 40 miljoen als zekerheid werd gestort waartegenover de 
conservatoire beslagen werden opgeheven. Dat bedrag komt evenwel niet voor rekening en 
risico van de Bank, zoals het OM doet voorkomen, maar van FCIB. Overigens is de Bank, 
laatstelijk in 2011, door het OM benaderd met het verzoek haar bevoegdheid ten aanzien 
van FCIB op zodanige wijze te gebruiken dat er een schikking met het OM tot stand kwam 
waarbij FCIB vrijwillig een fors bedrag aan het OM zou betalen, van minimaal het bedrag 
van EURO 40 miljoen (vermeerderd met heffingsrente). De Bank heeft daarop in 



gesprekken met het OM aangegeven op basis van het dossier en extern ingewonnen 
deskundig advies te twijfelen aan de ontnemingsvordering van het OM op FCIB. De Bank 
heeft het OM daarbij gevraagd om haar vordering feitelijk en juridisch te onderbouwen. Het 
OM wenste dat niet te doen en beëindigde de door haarzelf geïnitieerde onderhandelingen. 

Het OM stelt dat contacten tussen de Bank en FCIB, en tussen de president van de Bank en 
de heer Deuss, hecht waren en dat contacten meestal buiten de gebouwen van de Bank 
plaatsvonden. Daarmee insinueert het OM onzuiver handelen, en dat ten onrechte. De 
werkelijkheid is dat de meeste vergaderingen met FCIB en John Deuss binnen de Bank 
plaatsvonden. Sporadisch, bijvoorbeeld in de marge van internationale bijeenkomsten van 
bijvoorbeeld het IMF of de Wereldbank, vond overleg elders plaats, zoals dat overigens ook 
ten aanzien van andere instellingen wel eens geschiedt. 

Het OM meent dat het toezicht van de Bank “niet altijd even stringent” en “opmerkelijk 
coulant” was en dat dit een belangrijke reden voor FCIB is geweest om de schijn op te 
houden dat zij vanuit Curaçao opereerde. De Bank bestrijdt hetgeen het OM over de 
kwaliteit van het toezicht van de Bank opinieert, zonder daarover in detail te treden. Dat 
staat de Bank niet vrij vanwege de op haar rustende wettelijke geheimhoudingsplicht onder 
de Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen. Overigens miskent het OM dat niet 
de Bank, maar de Nederlandse toezichthouders belast zijn met bancair toezicht in 
Nederland. 

Tenslotte, de Bank is uitdrukkelijk door het OM erop gewezen geen uitkeringen te doen aan 
cliënten omdat anders de Bank zelf door het Nederlandse Openbaar Ministerie beticht wordt 
van en vervolgd zal worden wegens medeplichtigheid aan witwaspraktijken. Echter, tot de 
dag van vandaag heeft het openbaar Ministerie nog op geen enkel tegoed van FCIB klanten 
(straf)rechtelijk beslag gelegd, laat staan strafzaken tegen cliënten begonnen. Ondertussen 
wordt de Bank wel continu geconfronteerd met rechtszaken van cliënten die hun tegoeden 
opeisen, met alle consequenties voor de reputatie van de Bank en onze jurisdictie. 
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