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PERSBERICHT NR. 07/016 
 
 
De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) is de centrale bank van de Nederlandse Antillen en op 
grond van de Landverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (LTBK) belast met het toezicht op 
het bankwezen. BNA geeft dit persbericht uit naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf van 11 
september 2007 met als titel ‘Bankrel Antillen nekt klanten’. In dit krantenartikel worden uitspraken 
aangehaald van de advocaat mr. D.D. Zahavi. Die uitspraken zijn onjuist en schaden de reputatie 
van de BNA en daarmee ook van de financiële sector van de Nederlandse Antillen.  
 
Het bewuste krantenartikel gaat over de afwikkeling van de bancaire activiteiten van First Curaçao 
International Bank N.V. (FCIB). Deze bank raakte omstreeks september 2006 in opspraak toen 
bleek dat het Nederlandse openbaar ministerie vermoedde dat een aanzienlijk aantal klanten van 
FCIB zich schuldig maakte aan illegale activiteiten en dat FCIB werd verdacht van het plegen van 
strafbare feiten, waaronder het witwassen van gelden. Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning 
van FCIB ingetrokken en sprak het gerecht te Curaçao de noodregeling uit ten aanzien van FCIB. 
Op grond van de LTBK is de BNA sindsdien belast met de afwikkeling.  
 
In het licht van de strafrechtelijke verdenkingen en ter voorkoming dat bij uitkering van 
klanttegoeden strafbaar wordt gehandeld, heeft de BNA besloten dat voor wat betreft klanten uit 
zogenaamde risicogroepen FCIB niet tot uitkering van klantgelden zal overgaan, dan nadat een 
onderzoek zal zijn uitgevoerd naar de betreffende klant en diens rekening bij FCIB. Het uitkeren van 
gelden die mogelijk afkomstig zijn van fraude levert het misdrijf van witwassen op en het spreekt 
voor zich dat een instituut als de BNA zich dit niet kan veroorloven en daarom uiterst voorzichtig 
moet manoeuvreren.  In dat verband is een procedure vastgesteld die in maart 2007 op de website 
van FCIB is gepubliceerd (www.firstcuracao.com). Mede ook in aanmerking genomen het aantal 
betrokken klanten en rekeningen, is de afwikkeling van FCIB complex en tijdrovend.  
 
In het krantenartikel wordt het standpunt van mr. Zahavi weergegeven dat –samengevat- de BNA 
moedwillig de afwikkeling van FCIB frustreert en dat de BNA dit doet vanwege schimmige, duistere 
redenen, waaronder dat de BNA aldus zou profiteren van rente-inkomsten op niet-uitgekeerde 
fondsen. De stellingen -beter gezegd: beschuldigingen- van mr. Zahavi zijn onjuist,  niet op feiten 
gebaseerd en worden door de BNA met klem bestreden. De BNA voegt hieraan toe dat mr. Zahavi 
optreedt voor een aantal dat is aangemerkt als behorende tot een risicogroep. Hij heeft in het recente 
verleden diverse malen in kort geding uitkering van klanttegoeden gevorderd op grond van de 



stelling dat de BNA onrechtmatig handelt door de klanttegoeden niet (onverkort) vrij te geven. Ook 
in het kader van dergelijke kort gedingen werd door Mr. Zahavi betoogd dat de BNA bewust de 
uitkering van klantgelden tegenhoudt vanwege eigen geldelijk gewin. De BNA heeft in die 
procedures aangevoerd dat zij gehouden en gerechtigd is het hierboven genoemde onderzoek te 
doen plaatsvinden alvorens een definitieve beslissing omtrent uitkering te nemen. Van eigen geldelijk 
gewin van de BNA is geen sprake en eventuele rente-opbrengsten komen simpelweg niet toe aan de 
BNA. In elk van de kort gedingen werden tot nog toe de door Mr. Zahavi ingestelde vorderingen 
afgewezen.  
 
De BNA betreurt het dat Mr. Zahavi meent hierin aanleiding te vinden om, onder het geven van een 
onjuiste voorstelling van zaken, ongefundeerde kritiek te uiten in een kennelijke poging op andere 
wijze dan via de gebruikelijke rechtsgang zijn gelijk te halen. 
 
 
Willemstad, 12 september 2007 
BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 



PRESS RELEASE NO. 07/016 
 
The Bank of the Netherlands Antilles (BNA) is the Central Bank of the Netherlands Antilles and 
is, pursuant to the Banking and Credit System Supervision Act (BCSSA), in charge of the 
supervision of the banking system. The BNA is issuing this press release in connection with an 
article in De Telegraaf of September 2007 with the title ‘Banking commotion Antilles ruins 
customers’. In this newspaper article, the statements of lawyer mr. D.D. Zahavi are quoted. 
Those statements are incorrect and damage the reputation of the BNA and, with that, also the 
financial sector of the Netherlands Antilles. 
 
The newspaper article in question deals with the finalization of the banking activities of First 
Curaçao International Bank N.V. (FCIB). This Bank got talked about around September 2006, 
when it appeared that the Dutch Public Prosecutions Department suspected that a considerable 
number of customers of FCIB were guilty of illegal activities and that FCIB was suspected of 
committing offenses, including money laundering. On October 9, 2006, the banking license of 
FCIB was revoked and the Court in Curaçao declared the emergency regulation with regard to 
FCIB. On the basis of the BCSSA, the BNA has since then been entrusted with the finalization. 
 
In the light of the criminal suspicions and in order to prevent criminal actions when paying out 
customer credit balances, the BNA has decided that FCIB may not proceed to making any 
payments of customer credit balances with regard to customers in the so-called risk groups, until 
after an investigation has been conducted with regard to the customers in question and their 
accounts with FCIB. Paying out funds originating possibly from fraud produces the criminal 
offense money laundering and it is self-evident that an institute like the BNA cannot permit itself 
this kind of thing and has, therefore, to maneuver with extreme caution. In this connection, a 
procedure was established which was published on the website of FCIB (www.firstcuracao.com) 
in March 2007. Taking also the number of customers and accounts involved into account, the 
finalization of FCIB is a complex and time-consuming operation. 
 
In the newspaper article, mr. Zahavi’s point of view is rendered that -summarizing- the BNA is 
willfully frustrating the finalization of FCIB and that the BNA is doing this for shadowy and 
obscure reasons, including that the BNA would thus profit from interest earnings on retained 
funds. The allegations -or rather: accusations- of mr. Zahavi are incorrect, not based on facts, and 
are emphatically contested by the BNA. The BNA adds to this that mr. Zahavi acts for a number 
of customers considered as belonging to a risk group. In the recent past, he demanded on several 
occasions, in interlocutory proceedings, payment of customer credit balances on the basis of the 
allegation that the BNA is acting unlawfully by not (fully) releasing the customer credit balances. 
Also in the framework of such interlocutory proceedings, it was argued by mr. Zahavi that the 
BNA is consciously preventing the payment of customer credit balances because of its own 
financial gain. The BNA adduced in those proceedings that it is obliged and entitled to have the 
investigation referred to above take place before taking a definitive decision concerning payment. 
Financial gain on the part of the BNA is out of the question and any possible interest earnings 
will simply not be due to the BNA. In all the interlocutory proceedings, claims instituted by mr. 
Zahavi were denied. 
 



The BNA regrets that mr. Zahavi thinks that, by providing a misrepresentation, he can thus find 
grounds to express unfounded criticism in an apparent effort to be put in the right in a manner 
other than via the customary court procedure. 
 
Willemstad, September 12, 2007 
BANK OF THE NETHERLANDS ANTILLES 
 


