
Ministerie van Justitie en Politie 

 

 

 

 

Jaarverslag MOT Suriname 2009 

 

 

 

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties                      

                        (MOT) 

 

   
   
   

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 



 

 

Inhoudsopgave   

 

Lijst van afkortingen   

     

Voorwoord    

     

     

Hoofdstuk I  Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

     

   

 §1.1 Algemeen  

     

§1.2 Activiteiten 2009 

 

§1.3 Typologieën van Money Laundering

     

 

Hoofdstuk II  MOT Statistieken

  

 §2.1 Algemeen  

 §2.2 Statistieken  

     

 

Conclusie    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag MOT Suriname 2009

                                          

       

             

       

 

      

Ongebruikelijke Transacties    

       

       

       

       

§1.3 Typologieën van Money Laundering     

       

Statistieken 2009      

       

       

      

       

Jaarverslag MOT Suriname 2009 
 

1 

                                       Pagina 

 2 

 3 

 5 

  

 5 

 

 9 

 12  

 

 13 

 13 

 14 

 19  



 

 

Lijst van afkortingen 

     

AML   Anti-Money Laundering

CFATF  Caribbean Financial Action Task Force

CFT  Combating Financing of Terrorism

FATF  Financial Action Task Force

FOT  Financieel Onderzoeksteam

MER  Mutual Evaluation Report 

MOT  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

O.M.  Openbaar Ministerie

OTR’s  Ongebruikelijke Transacties

P.G.  Procureur-Generaal

Wet MOT Wet Melding Ongebruikelijke Transacties

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag MOT Suriname 2009

   

Money Laundering 

Caribbean Financial Action Task Force 

Combating Financing of Terrorism 

Financial Action Task Force 

Onderzoeksteam 

Mutual Evaluation Report  

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

Openbaar Ministerie 

Ongebruikelijke Transacties 

Generaal 

Wet Melding Ongebruikelijke Transacties 

Jaarverslag MOT Suriname 2009 
 

2 



 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2009  van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

Suriname (MOT). Als directeur van het MOT ben ik verheugd u 

ondernomen activiteiten over

met betrekking tot de ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties over 

desbetreffend jaar.  

Het MOT, als onderdeel van de keten die zich inzet ter

Money Laundering, levert haar bijdrage binnen het kader van de geld

regelgeving. 

Het MOT is in 2009 van start gegaan met het intensiveren van de communicatie met de 

dienstverleners en hun compliance officers

van richtlijnen ter zake de eisen waaraan een melding di

verschaffen van informatie en kennis aan de dienstverleners c.q. compliance officers  

omtrent de methoden die toegepast worden bij Money Laundering. Middels 

voorlichtingssessies is getracht hieraan invulling te geven. De particip

informatiesessies is optimaal te noemen en uit de evaluatie blijkt dat deze als positief wordt 

ervaren. 

De resultaten van de voorlichtingsessies zijn reeds merkbaar. Ondermeer is er  frequenter 

contact met de compliance officer(s) van de vers

worden naar instructies verricht, het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is 

toegenomen en er melden zich nieuwe dienstverleners aan,

geven aan de meldingsplicht. Kortom, men 

de Anti- Money Laundering wetgeving

Als hoogtepunt in het jaar 2009 kan worden vermeld, de evaluatie van Suriname door 

Caribbean Financial Action Task Force

geëvalueerd in hoeverre Suriname voldoet aan de 40 aanbevelingen en 9 speciale 

aanbevelingen van de Financial Action Task Force (

bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.  Voor een gunstig

van het AML/CFT regime werd onvoorwaardelijk vereist

Vienna Convention van 1988, de Palermo Convention van 2000 en de Terrorist Financing 

Convention, New York 1999. Suriname is partij bij de Vienna Convention

Parlermo Convention van 2000, terwijl de 

getekend.  

In het Mutual Evaluation Report (MER) 2009 van Suriname werden de volgende aspecten 

weergegeven: wetgeving, rechtshandhaving

Laundering en Combating the Financing of Terrorism zaken, het toezicht systeem op de 

financiële- en niet-financiële dienstensector, en het MOT

Jaarverslag MOT Suriname 2009

Voor u ligt het jaarverslag over 2009  van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

directeur van het MOT ben ik verheugd u een overzicht van de 

over het dienstjaar 2009 te presenteren, alsook  de statistieken 

t betrekking tot de ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties over 

Het MOT, als onderdeel van de keten die zich inzet terzake het voorkomen en bestrijden 

levert haar bijdrage binnen het kader van de geld

Het MOT is in 2009 van start gegaan met het intensiveren van de communicatie met de 

compliance officers. Het doel hiervan is gericht op zowel het geven 

van richtlijnen ter zake de eisen waaraan een melding dient te voldoen, alsook het 

verschaffen van informatie en kennis aan de dienstverleners c.q. compliance officers  

omtrent de methoden die toegepast worden bij Money Laundering. Middels 

sessies is getracht hieraan invulling te geven. De particip

sessies is optimaal te noemen en uit de evaluatie blijkt dat deze als positief wordt 

voorlichtingsessies zijn reeds merkbaar. Ondermeer is er  frequenter 

contact met de compliance officer(s) van de verschillende dienstverleners, de meldingen 

worden naar instructies verricht, het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is 

zich nieuwe dienstverleners aan, die ook invulling wensen te 

geven aan de meldingsplicht. Kortom, men is zich bewust van het belang van de naleving van 

wetgeving. 

Als hoogtepunt in het jaar 2009 kan worden vermeld, de evaluatie van Suriname door 

Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) missie, bestaande uit 4 experts. 

geëvalueerd in hoeverre Suriname voldoet aan de 40 aanbevelingen en 9 speciale 

Financial Action Task Force (FATF), die respectievelijk gericht zijn op 

bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.  Voor een gunstig

van het AML/CFT regime werd onvoorwaardelijk vereist, dat Suriname partij was bij de 

Vienna Convention van 1988, de Palermo Convention van 2000 en de Terrorist Financing 

Convention, New York 1999. Suriname is partij bij de Vienna Convention

Convention van 2000, terwijl de Terrorist Financing Convention nog niet is 

In het Mutual Evaluation Report (MER) 2009 van Suriname werden de volgende aspecten 

wetgeving, rechtshandhaving inclusief de vervolging en berechting van Money 

Laundering en Combating the Financing of Terrorism zaken, het toezicht systeem op de 

e dienstensector, en het MOT.   
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Voor u ligt het jaarverslag over 2009  van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

een overzicht van de 

het dienstjaar 2009 te presenteren, alsook  de statistieken 

t betrekking tot de ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties over 

zake het voorkomen en bestrijden van 

levert haar bijdrage binnen het kader van de geldende wet-en 

Het MOT is in 2009 van start gegaan met het intensiveren van de communicatie met de 

Het doel hiervan is gericht op zowel het geven 

ent te voldoen, alsook het 

verschaffen van informatie en kennis aan de dienstverleners c.q. compliance officers  

omtrent de methoden die toegepast worden bij Money Laundering. Middels 

sessies is getracht hieraan invulling te geven. De participatie aan deze 

sessies is optimaal te noemen en uit de evaluatie blijkt dat deze als positief wordt 

voorlichtingsessies zijn reeds merkbaar. Ondermeer is er  frequenter 

chillende dienstverleners, de meldingen 

worden naar instructies verricht, het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is 

die ook invulling wensen te 

van het belang van de naleving van 

Als hoogtepunt in het jaar 2009 kan worden vermeld, de evaluatie van Suriname door de 

experts. Hierbij werd 

geëvalueerd in hoeverre Suriname voldoet aan de 40 aanbevelingen en 9 speciale 

, die respectievelijk gericht zijn op 

bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.  Voor een gunstige beoordeling 

dat Suriname partij was bij de 

Vienna Convention van 1988, de Palermo Convention van 2000 en de Terrorist Financing 

Convention, New York 1999. Suriname is partij bij de Vienna Convention van 1988 en de 

Terrorist Financing Convention nog niet is 

In het Mutual Evaluation Report (MER) 2009 van Suriname werden de volgende aspecten 

inclusief de vervolging en berechting van Money 

Laundering en Combating the Financing of Terrorism zaken, het toezicht systeem op de 



 

 

Met alle actoren (te weten financiële

Rechtelijke Macht) dient Suriname een bijdrage

georganiseerde (grensoverschrijdende) financiële criminaliteit enerzijds en het waarborgen 

van de integriteit van het (Surinaamse) financiële st

natuurlijk, aangezien effectief optreden alleen mogelijk is door de handen ineen te slaan

optimale resultaten te bereiken.  

Een woord van dank gaat tenslotte uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een 

bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit verslag. 

 

Paramaribo, juli 2010  

 

drs. R. Bhagwandas 

Directeur Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Suriname
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financiële- en niet-financiële dienstverleners, MOT, O.M., FOT

t Suriname een bijdrage te leveren in de strijd tegen de 

georganiseerde (grensoverschrijdende) financiële criminaliteit enerzijds en het waarborgen 

van de integriteit van het (Surinaamse) financiële stelsel anderzijds. Een bewuste keuze 

natuurlijk, aangezien effectief optreden alleen mogelijk is door de handen ineen te slaan

optimale resultaten te bereiken.   

Een woord van dank gaat tenslotte uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een 

heeft geleverd aan de totstandkoming van dit verslag.  

Directeur Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Suriname 
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nstverleners, MOT, O.M., FOT en 

in de strijd tegen de 

georganiseerde (grensoverschrijdende) financiële criminaliteit enerzijds en het waarborgen 

elsel anderzijds. Een bewuste keuze 

natuurlijk, aangezien effectief optreden alleen mogelijk is door de handen ineen te slaan om 

Een woord van dank gaat tenslotte uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een 



 

 

Hoofdstuk 1 Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

§1.1 Algemeen 

Suriname heeft met het aannemen van wetgeving terzake 

Money Laundering en het instellen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

voldaan aan de basis vereisten

september 2002 zijn de volgende wetten

1. De Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64)

2. De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65)

3. De Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66)

4. De Wet Ontneming wederrechtel

5. Wet Strafbaarheid van Rechtspersonen (S.B. 2002 no. 68)

6. Wet Strafbaarstelling van in georganiseerd verband begane feiten (S.B. 2002, no 69)

7. Wet bedreigde getuigen (S.B. 2002 no. 70)

8. Wet Internationale Rechtshulp (S

 

Sinds juni 2003 (met de operationalisering van het MOT) participeert Suriname

lidland van de CFATF, zijnde een zuster organisatie van de FATF, 

bestrijden van Money Laundering. Hierdo

de (grensoverschrijdende) financieel economis

en Terrorisme Financiering. 

In verband met de evaluatie van het Anti

Terrorism (AML/CFT) regiem van ons land door de CFATF, zijn in de periode 25 maart tot en 

met 3 april 2009 gesprekken gevoerd met personen op beleids

zowel de publieke- als de private sector

Het Mutual Evaluation Report (MER) is h

meer uit deze gesprekken is verkregen. Dit rapport is behandeld in de algemene vergadering 

van de CFATF die van 26 tot en met 30 oktober 2009 te Curaçao werd gehouden. Het rapport 

is op 30 oktober tijdens de 

maand later op de webpagina van de CFATF 

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), ingesteld bij wet (S.B

onafhankelijk (centrale) unit en fungeert als intermediair tussen enerzijds de 

meldingsplichtigen en anderzijds het Openbaar Ministerie (O.M.). 

tweeledig doel te weten: enerzijds het voorkomen dat misbruik wordt gem

wet genoemde dienstverleners voor Money Laundering activiteiten en anderzijds het 

bestrijden van Money Laundering zelf. Hierbij staat de handhaving van de integriteit van het 

financieel stelsel  centraal, waarbij wordt beoogd dat gelden ver

activiteiten hun weg niet vinden in het legitieme financieel stelsel.

Jaarverslag MOT Suriname 2009

Hoofdstuk 1 Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 

aannemen van wetgeving terzake de voorkoming en bestrijding van 

Money Laundering en het instellen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

voldaan aan de basis vereisten, zoals aangegeven in de 40 aanbevelingen van de C

de volgende wetten afgekondigd: 

De Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64) 

De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65) 

De Wet Identificatieplicht Dienstverleners (S.B. 2002 no. 66) 

De Wet Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (S.B. 2002 no. 67)

Wet Strafbaarheid van Rechtspersonen (S.B. 2002 no. 68) 

Wet Strafbaarstelling van in georganiseerd verband begane feiten (S.B. 2002, no 69)

Wet bedreigde getuigen (S.B. 2002 no. 70) 

Wet Internationale Rechtshulp (S.B. 2002 no. 71) 

(met de operationalisering van het MOT) participeert Suriname

, zijnde een zuster organisatie van de FATF, bij het voorkomen en 

aundering. Hierdoor levert Suriname haar bijdrage in de strijd tegen 

(grensoverschrijdende) financieel economische criminaliteit met name Money Laundering 

d met de evaluatie van het Anti-Money Laundering en Combating Financing of 

rorism (AML/CFT) regiem van ons land door de CFATF, zijn in de periode 25 maart tot en 

met 3 april 2009 gesprekken gevoerd met personen op beleids- en operationeel niveau van 

als de private sector. 

Het Mutual Evaluation Report (MER) is het resultaat van verzamelde informatie die onder 

meer uit deze gesprekken is verkregen. Dit rapport is behandeld in de algemene vergadering 

van de CFATF die van 26 tot en met 30 oktober 2009 te Curaçao werd gehouden. Het rapport 

 ministeriële vergadering door de CFATF aangenomen en een 

maand later op de webpagina van de CFATF www.cfatf-gafic.org, geplaatst.

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), ingesteld bij wet (S.B. 2002 no. 65), is een 

onafhankelijk (centrale) unit en fungeert als intermediair tussen enerzijds de 

meldingsplichtigen en anderzijds het Openbaar Ministerie (O.M.). Het MOT heeft een 

te weten: enerzijds het voorkomen dat misbruik wordt gem

wet genoemde dienstverleners voor Money Laundering activiteiten en anderzijds het 

bestrijden van Money Laundering zelf. Hierbij staat de handhaving van de integriteit van het 

financieel stelsel  centraal, waarbij wordt beoogd dat gelden verkregen uit criminele 

activiteiten hun weg niet vinden in het legitieme financieel stelsel. 
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voorkoming en bestrijding van 

Money Laundering en het instellen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 

40 aanbevelingen van de CFATF. Op 5 

ijk verkregen voordeel (S.B. 2002 no. 67) 

Wet Strafbaarstelling van in georganiseerd verband begane feiten (S.B. 2002, no 69) 

(met de operationalisering van het MOT) participeert Suriname als actief 

bij het voorkomen en 

or levert Suriname haar bijdrage in de strijd tegen 

che criminaliteit met name Money Laundering 

Money Laundering en Combating Financing of 

rorism (AML/CFT) regiem van ons land door de CFATF, zijn in de periode 25 maart tot en 

en operationeel niveau van 

et resultaat van verzamelde informatie die onder 

meer uit deze gesprekken is verkregen. Dit rapport is behandeld in de algemene vergadering 

van de CFATF die van 26 tot en met 30 oktober 2009 te Curaçao werd gehouden. Het rapport 

ministeriële vergadering door de CFATF aangenomen en een 

, geplaatst. 

. 2002 no. 65), is een 

onafhankelijk (centrale) unit en fungeert als intermediair tussen enerzijds de 

Het MOT heeft een 

te weten: enerzijds het voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de bij 

wet genoemde dienstverleners voor Money Laundering activiteiten en anderzijds het 

bestrijden van Money Laundering zelf. Hierbij staat de handhaving van de integriteit van het 

kregen uit criminele 



 

 

Ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering is het van eminent belang dat alle 

actoren worden betrokken. Het gaat hierbij onder andere om de 

financiële dienstverleners (de meldingsplichtigen)

dienen te melden bij het MOT

MOT voldoen aan de meldp

registreren, bewerken en analyseren. 

wordt door artikel 12 lid 1 van de Wet MOT voorgeschreven. Het benoemen van de 

indicatoren (zowel objectieve

richtlijnen te geven bij de vaststelling van OTR’s en op basis daarvan de verplichte melding te 

doen bij het MOT.  

Indien het MOT na voltooiing van haar analyse

komt dat er in een bepaald geval spra

doormelding plaats naar het Openbaar Ministerie

opsporingsonderzoek. Het FOT 

Money Laundering cases; dit geschiedt onder

uiteindelijk verantwoordelijk  voor de vervolging van strafbar

 

Taken en bevoegdheden MOT

Het MOT beoogt met haar werkzaamheden invulling te geven aan de nationale wetgeving 

inzake de bestrijding van Money 

heeft -ingevolge artikel 2 lid 2 Wet MOT

bewerken en analyseren van gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang 

kunnen zijn voor de voorkoming en

persoons- en andere gegevens conform de voorschriften van deze wet.

Het MOT heeft als neventaken

� het per kwartaal verslag uit

Generaal (P.G.), van welk versla

Justitie en Politie en de Minister van Financiën. Deze verslaggeving verschaft onder 

meer inzicht in de aard en de omvang van alle meldingen en vindt zodanig plaats dat 

het vertrouwelijk karakter van de aan 

gewaarborgd blijft (artikel 3 lid 1 en 2 Wet MOT).

 

� Jaarlijks presenteert het MOT een document aan de P.G., waarin de voornemens 

voor het komend jaar zijn opgenomen. Van dit document dient tevens afschrift te 

worden verzonden aan  de Minister van Justitie en Politie en de Minister van 

Financiën (art 3   lid 3 wet MOT).
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Ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering is het van eminent belang dat alle 

den betrokken. Het gaat hierbij onder andere om de financiële

financiële dienstverleners (de meldingsplichtigen) die  ongebruikelijke transacties (OTR’s) 

bij het MOT. Doordat de meldingsplichtigen op grond van 

voldoen aan de meldplicht, kan het MOT de transactie-informatie v

registreren, bewerken en analyseren. Het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties 

wordt door artikel 12 lid 1 van de Wet MOT voorgeschreven. Het benoemen van de 

indicatoren (zowel objectieve- als subjectieve indicatoren) heeft tot doel de

richtlijnen te geven bij de vaststelling van OTR’s en op basis daarvan de verplichte melding te 

Indien het MOT na voltooiing van haar analyse-werkzaamheden tot het redelijk vermoeden 

er in een bepaald geval sprake is van Money Laundering, vindt 

doormelding plaats naar het Openbaar Ministerie (O.M.), waarna zij overgaan tot het 

et FOT is tevens belast met het financieel – rechercheren 

Money Laundering cases; dit geschiedt onder coördinatie van het O.M.

uiteindelijk verantwoordelijk  voor de vervolging van strafbare feiten.  

MOT 

Het MOT beoogt met haar werkzaamheden invulling te geven aan de nationale wetgeving 

inzake de bestrijding van Money Laundering en de aanbevelingen van de FATF.

ingevolge artikel 2 lid 2 Wet MOT- als hoofdtaken: het verzamelen, registreren, 

bewerken en analyseren van gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang 

kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven en het verstrekken van 

en andere gegevens conform de voorschriften van deze wet.  

neventaken: 

et per kwartaal verslag uitbrengen van haar werkzaamheden aan de Procureur

Generaal (P.G.), van welk verslag afschrift wordt verzonden aan  de Minister van 

Justitie en Politie en de Minister van Financiën. Deze verslaggeving verschaft onder 

meer inzicht in de aard en de omvang van alle meldingen en vindt zodanig plaats dat 

het vertrouwelijk karakter van de aan het meldpunt verstrekte gegevens 

gewaarborgd blijft (artikel 3 lid 1 en 2 Wet MOT). 

Jaarlijks presenteert het MOT een document aan de P.G., waarin de voornemens 

voor het komend jaar zijn opgenomen. Van dit document dient tevens afschrift te 

en aan  de Minister van Justitie en Politie en de Minister van 

Financiën (art 3   lid 3 wet MOT). 
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Ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering is het van eminent belang dat alle 

financiële- als de niet-

ongebruikelijke transacties (OTR’s) 

op grond van artikel 12 Wet 

informatie verzamelen, 

Het Besluit Indicatoren Ongebruikelijke Transacties 

wordt door artikel 12 lid 1 van de Wet MOT voorgeschreven. Het benoemen van de 

als subjectieve indicatoren) heeft tot doel de dienstverleners 

richtlijnen te geven bij de vaststelling van OTR’s en op basis daarvan de verplichte melding te 

redelijk vermoeden 

is van Money Laundering, vindt daarvan 

zij overgaan tot het 

rechercheren van de 

O.M. Het O.M. is 

Het MOT beoogt met haar werkzaamheden invulling te geven aan de nationale wetgeving 

Laundering en de aanbevelingen van de FATF. Het MOT 

: het verzamelen, registreren, 

bewerken en analyseren van gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang 

opsporing van misdrijven en het verstrekken van 

van haar werkzaamheden aan de Procureur-

g afschrift wordt verzonden aan  de Minister van 

Justitie en Politie en de Minister van Financiën. Deze verslaggeving verschaft onder 

meer inzicht in de aard en de omvang van alle meldingen en vindt zodanig plaats dat 

het meldpunt verstrekte gegevens 

Jaarlijks presenteert het MOT een document aan de P.G., waarin de voornemens 

voor het komend jaar zijn opgenomen. Van dit document dient tevens afschrift te 

en aan  de Minister van Justitie en Politie en de Minister van 



 

 

� Het MOT doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de dienstverleners 

omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en 

communicatie en andere te treffen maatregelen ter voorkoming van Money 

Laundering (artikel 4 lid 1 Wet MOT).

 

� Het MOT geeft voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van Money 

Laundering aan de dienstverleners, het O.M., de overige ambtenaren belast met de 

opsporing van strafbare feiten en aan het publiek (artikel 4 lid 2 Wet MOT).

 

� Het MOT stelt nadere richtlijnen vast ter zake de eisen waaraan een melding dient te 

voldoen (artikel 4 lid 3 Wet MOT).

 

Verplichting MOT 

Ingevolge artikel 6 Wet MOT, is het MOT 

ambtenaren die met de opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn belast, de volgende 

gegevens te verstrekken: 

a. gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon zich 

schuldig heeft gemaakt aan Money Laundering of aan een hieraan ten grondslag liggend 

misdrijf; 

b. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de 

opsporing van Money Laundering of van de hieraan ten grondslag liggende misdrijven;

c. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor het 

voorkomen en opsporen van misdrijven die aan Money Laundering ten grondslag liggen 

en die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij 

worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

                                                                                                                             

 

Bevoegdheden MOT 

 

• Het MOT is bevoegd aan degene die een melding heeft gedaan

vragen, teneinde te kunnen beoordelen of de verzamelde gegevens dienen te 

worden verstrekt  op grond van artikel 6 Wet MOT (artikel 5 lid 1 Wet MOT).

 

• Het MOT is bevoegd, 

bestaat, over degene ten aanzien van wie een melding is gedaan, 

vragen, bij overheids-

MOT) 
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Het MOT doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de dienstverleners 

omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en 

n andere te treffen maatregelen ter voorkoming van Money 

Laundering (artikel 4 lid 1 Wet MOT). 

Het MOT geeft voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van Money 

Laundering aan de dienstverleners, het O.M., de overige ambtenaren belast met de 

ng van strafbare feiten en aan het publiek (artikel 4 lid 2 Wet MOT).

Het MOT stelt nadere richtlijnen vast ter zake de eisen waaraan een melding dient te 

voldoen (artikel 4 lid 3 Wet MOT). 

Ingevolge artikel 6 Wet MOT, is het MOT verplicht, aan de bevoegde instanties en 

ambtenaren die met de opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn belast, de volgende 

gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon zich 

emaakt aan Money Laundering of aan een hieraan ten grondslag liggend 

gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de 

opsporing van Money Laundering of van de hieraan ten grondslag liggende misdrijven;

aarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor het 

voorkomen en opsporen van misdrijven die aan Money Laundering ten grondslag liggen 

en die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij 

, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. 

                                                                                                                                                                                                             

aan degene die een melding heeft gedaan, nadere informatie te 

, teneinde te kunnen beoordelen of de verzamelde gegevens dienen te 

worden verstrekt  op grond van artikel 6 Wet MOT (artikel 5 lid 1 Wet MOT).

Het MOT is bevoegd, indien voor de analyse van de melding daartoe de noodzaak 

, over degene ten aanzien van wie een melding is gedaan, 

, financiële- en niet-financiële instellingen (artikel 7 lid 1 Wet 
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Het MOT doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de dienstverleners 

omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en 

n andere te treffen maatregelen ter voorkoming van Money 

Het MOT geeft voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van Money 

Laundering aan de dienstverleners, het O.M., de overige ambtenaren belast met de 

ng van strafbare feiten en aan het publiek (artikel 4 lid 2 Wet MOT). 

Het MOT stelt nadere richtlijnen vast ter zake de eisen waaraan een melding dient te 

verplicht, aan de bevoegde instanties en 

ambtenaren die met de opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn belast, de volgende 

gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon zich 

emaakt aan Money Laundering of aan een hieraan ten grondslag liggend 

gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de 

opsporing van Money Laundering of van de hieraan ten grondslag liggende misdrijven; 

aarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor het 

voorkomen en opsporen van misdrijven die aan Money Laundering ten grondslag liggen 

en die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij 

                                                                                

nadere informatie te 

, teneinde te kunnen beoordelen of de verzamelde gegevens dienen te 

worden verstrekt  op grond van artikel 6 Wet MOT (artikel 5 lid 1 Wet MOT). 

daartoe de noodzaak 

, over degene ten aanzien van wie een melding is gedaan, informatie op te 

financiële instellingen (artikel 7 lid 1 Wet 



 

 

Feedback 

Iedere dienstverlener wijst een compliance officer

onderhoudt. Een goede communicatie, kennis en inzicht ter zake voorkoming en bestrijding 

Money Laundering is een vereiste  voor een 

Door de uitwisseling van informatie tussen 

meer methoden die worden toegepast bij Money Laundering inzichtelijk gemaakt. De 

dienstverlener krijgt zo middelen aangereikt  om de verschillende witwaspraktijken te 

kunnen identificeren. Hierdoor kan de dienstv

waarna deze kan overgaan tot het doen van de melding. Daarnaast word

geïnformeerd over hetgeen zich afspeelt in de dagelijkse praktijk van de dienstverlener en 

worden verschillende vraagstukken aan de orde

communicatie naast kennisvermeerdering ook tot het aanpassen van de  interne organisatie 

(zijdens de dienstverlener) en het komen tot d

zijdens de wetgever).   

Direct merkbaar na de gehouden informatiesessies 

behoeve van dienstverleners 

van ongebruikelijke transacties en de verbeterde kwaliteit daarbij.  
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Iedere dienstverlener wijst een compliance officer aan, die het contact met het MOT 

en goede communicatie, kennis en inzicht ter zake voorkoming en bestrijding 

een vereiste  voor een vlot verloop van het uitvoeren van de Wet MOT. 

Door de uitwisseling van informatie tussen het MOT en de dienstverleners, worden onder 

meer methoden die worden toegepast bij Money Laundering inzichtelijk gemaakt. De 

dienstverlener krijgt zo middelen aangereikt  om de verschillende witwaspraktijken te 

kunnen identificeren. Hierdoor kan de dienstverlener gerichter transacties 

waarna deze kan overgaan tot het doen van de melding. Daarnaast word

geïnformeerd over hetgeen zich afspeelt in de dagelijkse praktijk van de dienstverlener en 

worden verschillende vraagstukken aan de orde gesteld. Over en weer leidt de intense 

communicatie naast kennisvermeerdering ook tot het aanpassen van de  interne organisatie 

(zijdens de dienstverlener) en het komen tot duidelijke wetsinterpretaties (

de gehouden informatiesessies georganiseerd door het MOT t

behoeve van dienstverleners is de toename van het aantal meldingsplichtigen,  meldingen 

van ongebruikelijke transacties en de verbeterde kwaliteit daarbij.   
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aan, die het contact met het MOT 

en goede communicatie, kennis en inzicht ter zake voorkoming en bestrijding 

verloop van het uitvoeren van de Wet MOT. 

het MOT en de dienstverleners, worden onder 

meer methoden die worden toegepast bij Money Laundering inzichtelijk gemaakt. De 

dienstverlener krijgt zo middelen aangereikt  om de verschillende witwaspraktijken te 

transacties beoordelen, 

waarna deze kan overgaan tot het doen van de melding. Daarnaast wordt het MOT 

geïnformeerd over hetgeen zich afspeelt in de dagelijkse praktijk van de dienstverlener en 

gesteld. Over en weer leidt de intense 

communicatie naast kennisvermeerdering ook tot het aanpassen van de  interne organisatie 

uidelijke wetsinterpretaties (via het MOT 

georganiseerd door het MOT ten 

is de toename van het aantal meldingsplichtigen,  meldingen 



 

 

§1.2 Activiteiten MOT 2009

Door middel van de hierna volgende schema’s zullen de activiteiten over 2009 per kwartaal 

worden weergegeven.  

Activiteiten 1
e
 kwartaal 2009 

 

Activiteiten 2
e
 kwartaal 2009 

Maand Locatie Doelgroep

   

April   

Mei Trinidad  

   

 MOT Suriname Compliance officer Spaar

Krediet Coöperatie

 MOT Suriname Compliance officer notariaat

Juni MOT Suriname Geldwisselkantoren, 

Geldovermakingskantoren, 

Spaar-& Krediet Coöperaties, 

Notariaten.

 

 

Maand Locatie Doelgroep

   

Januari MOT Suriname  

Februari   

   

Maart Suriname Financiële 

financiële 

dienstverleners

 Suriname  
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OT 2009 

volgende schema’s zullen de activiteiten over 2009 per kwartaal 

kwartaal 2009  

kwartaal 2009  

Doelgroep Initiatief-  

nemer(s) 

Onderwerp / Activiteit

  

MOT Voorbereidingen i.v.m. de 

XXIX

de CFATF

 CFATF 

Meeting 

 Publicatie MOTinfo artikel 

“De CFATF” in De West

Compliance officer Spaar- & 

Krediet Coöperatie 

 Informatief gesprek

Compliance officer notariaat  Informatief gesprek

Geldwisselkantoren, 

Geldovermakingskantoren, 

& Krediet Coöperaties, 

Notariaten. 

MOT Voorlichtingssessies

Doelgroep Initiatief-          nemer(s) Onderwerp / Activiteit

  

U.S. Embassy Oriëntatie bezoek van de 

Amerikaanse Ambassade aan 

het MOT m.b.t. het 

functioneren van het MOT.

MOT Voorbereidingen i.v.m. de 

CFATF evaluatie 

MOT Publicatie MOTinfo artikel 

“Ondergrondsbankieren” in 

De West

Financiële – en niet-

financiële 

dienstverleners 

MOT en Anti Money 

Laundering Commissie 

Informatie sessie i.v.m. de 

CFATF evaluatie 

CFATF CFATF missie in Suriname 

i.v.m de evaluatie van 

Suriname m.b.t. de strijd 

tegen  Money Laundering en 

Terro
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volgende schema’s zullen de activiteiten over 2009 per kwartaal 

Onderwerp / Activiteit 

Voorbereidingen i.v.m. de 

XXIX Plenaire Meeting van 

de CFATF 

CFATF XXIX Plenaire  

Meeting  

Publicatie MOTinfo artikel 

“De CFATF” in De West 

Informatief gesprek 

Informatief gesprek 

Voorlichtingssessies 

Onderwerp / Activiteit 

Oriëntatie bezoek van de 

Amerikaanse Ambassade aan 

het MOT m.b.t. het 

functioneren van het MOT. 

Voorbereidingen i.v.m. de 

CFATF evaluatie  

Publicatie MOTinfo artikel 

“Ondergrondsbankieren” in 

De West 

Informatie sessie i.v.m. de 

CFATF evaluatie  

CFATF missie in Suriname 

i.v.m de evaluatie van 

Suriname m.b.t. de strijd 

tegen  Money Laundering en 

Terrorism Financing 



 

 

Activiteiten 3
e
 kwartaal 2009 

Maand Locatie Doelgroep

   

Juli MOT Suriname  

 Suriname MOT personeel 

 MOT Suriname RAIO’s (Staande 

Magistratuur)

 MOT Suriname  

Augustus MOT Suriname Compliance officer 

notariaten

 Suriname MOT personeel

 Finabank 

Centrum 

Front-

medewerkers  Finabank 

Centrum

 Finabank IBC Front-

medewerkers Finabank 

IBC 

September MOT Suriname  

 

Activiteiten 4
e
 kwartaal 2009 

Maand Locatie Doelgroep

   

Oktober MOT Suriname  

 MOT Suriname Compliance 

officer 

Geldoverma

kingskantoor

 MOT Suriname Compliance 

officer 

Autohandelaar

 MOT Suriname   

 MOT Suriname  
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kwartaal 2009  

Doelgroep Initiatiefnemer(s) Onderwerp / Activiteit

  

 Uitbreiding MOT personeel 

met 1 

MOT personeel  SJSSN Deelname aan lezing 

“Ondergrondsbankieren” 

verzorgd door Prof. Bunt

RAIO’s (Staande 

Magistratuur) 

MOT Informatiesessie

Werkgroep  Project 

“Criminaliteitsbeeld 

analyse Suriname 

2007-2008” 

Informatief gesprek met de 

werkgroep en het MOT 

Compliance officer 

notariaten 

MOT Informatief gesprek

MOT personeel Western Union AML Compliance & Fraud 

Prevention Training

- en Back office 

medewerkers  Finabank 

Centrum 

MOT Voorlichtingssessie

- en Back office 

medewerkers Finabank 

MOT Voorlichtingssessie

 Uitbreiding MOT personeel 

met 1 analist,   1 

adm

en 1 telefoniste

kwartaal 2009  

Doelgroep Initiatiefnemer(s) Onderwerp / Activiteit

  

 Uitbreiding MOT personeel met 1 

adm. medewerker  

Compliance 

officer 

Geldoverma-

kingskantoor 

MOT Informatief gesprek

Compliance 

officer 

Autohandelaar 

 Informatief gesprek

MOT Uitgifte Jubileumverslag MOT 2003 

2008 

U.S. Embassy Oriëntatie bezoek van de Amerikaanse 

Ambassade 

functioneren MOT.
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Onderwerp / Activiteit 

Uitbreiding MOT personeel 

met 1 analist 

Deelname aan lezing 

“Ondergrondsbankieren” 

verzorgd door Prof. Bunt 

Informatiesessie 

Informatief gesprek met de 

werkgroep en het MOT  

Informatief gesprek 

AML Compliance & Fraud 

Prevention Training 

Voorlichtingssessie 

Voorlichtingssessie 

Uitbreiding MOT personeel 

met 1 analist,   1 

administratief medewerker 

en 1 telefoniste 

Onderwerp / Activiteit 

Uitbreiding MOT personeel met 1 

adm. medewerker   

Informatief gesprek 

Informatief gesprek 

Uitgifte Jubileumverslag MOT 2003 - 

Oriëntatie bezoek van de Amerikaanse 

Ambassade aan het MOT m.b.t. het 

functioneren MOT. 



 

 

Oktober Curaçao 

 Curaçao  

November België / Brussel   

 MOT Suriname Compliance 

officer 

Autohandelaar

 MOT Suriname MOT personeel

December MOT Suriname MOT 
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CFATF CFATF XXX Plenaire Meeting en        

XVI Ministeriële meeting (Presentatie 

Mutual Evaluation Report 2009 van 

Suriname) 

Recherche 

Samenwerkings-

team (RST) 

Nederland, 

Nederlandse 

Antillen en Aruba 

Deelname aan de                                   

5
e
 Conferentie FINANCEEL OPS

 Stage bij de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (CFI)

Compliance 

 

Autohandelaar 

 Informatief gesprek

MOT personeel MOT Nederlandse 

Antillen 

Tactical Analyses Training Workshop 

van de Egmont Group verzorgd door 

delegatie MOT N.A. te weten:                                                        

• Dhr. Kenneth Dambruck (Hoofd 

MOT N.A.) 

• Mw. Titaina Peterson 

(Jurist/ Strategisch analist)

• Mw. Solange M. Lopez (Jurist / 

afdeling Toezicht)

MOT ism Business 

& Data Solutions 

Opzetten netwerk en ontwikkelen van 

een database tbv het MOT
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CFATF XXX Plenaire Meeting en        

XVI Ministeriële meeting (Presentatie 

Mutual Evaluation Report 2009 van 

Deelname aan de                                   

Conferentie FINANCEEL OPSPOREN  

Stage bij de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking (CFI) 

Informatief gesprek 

Tactical Analyses Training Workshop 

van de Egmont Group verzorgd door 

delegatie MOT N.A. te weten:                                                        

Kenneth Dambruck (Hoofd 

• Mw. Titaina Peterson - Phelipa 

(Jurist/ Strategisch analist) 

• Mw. Solange M. Lopez (Jurist / 

afdeling Toezicht) 

Opzetten netwerk en ontwikkelen van 

een database tbv het MOT 



 

 

§1.3 Typologieën van Money Laundering

Bij de typologieën van Money Laundering

die naar de ervaring elders leert, duiden op het witwassen van opbrengsten verkregen uit 

misdrijven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Money Laundering typologieën die

zich wereldwijd kunnen voordoen: 

• Het omwisselen van grote hoeveelheden contant geld in vreemde valuta: het is een 

feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met 

grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta;

• Het feit dat diverse malen geld in kleine c

coupures; 

• Het gebruik maken van dekmantelorganisaties. Hierbij geeft de aanbieder van het 

geld aan dat hij handelt namens een bedrijf of vennootschap, veelal gevestigd in het 

buitenland. Hij geeft de opdracht het geld o

desbetreffend bedrijf, waarna het geld onmiddellijk van die rekening wordt 

opgenomen of verder wordt overgemaakt naar een andere rekening. Gelet op de 

soort activiteiten die de dekmantelorganisatie zou verrichten, val

bedragen onverklaarbaar hoog zijn;

• Het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onderbreking 

van de “paper trail” (voornamelijk bij bankinstellingen)

• Het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de gewiss

valutasoorten en de frequentie van de wisselingen.

• Het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van grote 

geldsbedragen / buitenlandse bedragen;

• Het feit dat meerdere wisseltransacties op een dag bij verschillende wisselkantor

banken dan wel bij verschillende vestigingen van deze wisselkantoren / banken zijn 

uitgevoerd; 

• Geldovermaking vanuit het buitenland door diverse subjecten naar één of meerdere 

subjecten; 

• Het veelvuldig gebruik van valse identificatiebewijzen;

• Het veelvuldig opgeven van oneigenlijke adressen;

• Het veelvuldig verschrijven van voor

• Het doen van stortingen onder de meldgrens, het zgn. “smurfen” en

• Het veelvuldig gebruik van stromannen.

Indien bij een concreet geval kenmerken zichtbaar zijn zoals hierboven beschreven, kan 

daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. 
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§1.3 Typologieën van Money Laundering 

Bij de typologieën van Money Laundering gaat het om min of meer objectieve kenmerken 

die naar de ervaring elders leert, duiden op het witwassen van opbrengsten verkregen uit 

misdrijven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Money Laundering typologieën die

zich wereldwijd kunnen voordoen:  

t omwisselen van grote hoeveelheden contant geld in vreemde valuta: het is een 

feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met 

grote hoeveelheden contant geld in diverse valuta; 

Het feit dat diverse malen geld in kleine coupures wordt omgewisseld naar grote 

maken van dekmantelorganisaties. Hierbij geeft de aanbieder van het 

geld aan dat hij handelt namens een bedrijf of vennootschap, veelal gevestigd in het 

buitenland. Hij geeft de opdracht het geld over te maken naar een bankrekening van 

desbetreffend bedrijf, waarna het geld onmiddellijk van die rekening wordt 

opgenomen of verder wordt overgemaakt naar een andere rekening. Gelet op de 

soort activiteiten die de dekmantelorganisatie zou verrichten, val

bedragen onverklaarbaar hoog zijn; 

Het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onderbreking 

(voornamelijk bij bankinstellingen); 

Het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de gewiss

valutasoorten en de frequentie van de wisselingen. 

Het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van grote 

geldsbedragen / buitenlandse bedragen; 

Het feit dat meerdere wisseltransacties op een dag bij verschillende wisselkantor

banken dan wel bij verschillende vestigingen van deze wisselkantoren / banken zijn 

Geldovermaking vanuit het buitenland door diverse subjecten naar één of meerdere 

Het veelvuldig gebruik van valse identificatiebewijzen; 

uldig opgeven van oneigenlijke adressen; 

Het veelvuldig verschrijven van voor- en achternamen; 

Het doen van stortingen onder de meldgrens, het zgn. “smurfen” en

Het veelvuldig gebruik van stromannen. 

Indien bij een concreet geval kenmerken zichtbaar zijn zoals hierboven beschreven, kan 

daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend.  
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gaat het om min of meer objectieve kenmerken 

die naar de ervaring elders leert, duiden op het witwassen van opbrengsten verkregen uit 

misdrijven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Money Laundering typologieën die 

t omwisselen van grote hoeveelheden contant geld in vreemde valuta: het is een 

feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met 

oupures wordt omgewisseld naar grote 

maken van dekmantelorganisaties. Hierbij geeft de aanbieder van het 

geld aan dat hij handelt namens een bedrijf of vennootschap, veelal gevestigd in het 

ver te maken naar een bankrekening van 

desbetreffend bedrijf, waarna het geld onmiddellijk van die rekening wordt 

opgenomen of verder wordt overgemaakt naar een andere rekening. Gelet op de 

soort activiteiten die de dekmantelorganisatie zou verrichten, valt vaak op dat de 

Het contant omwisselen in een witwascyclus wordt vaak gedaan ter onderbreking 

Het feit dat er geen legale economische verklaring is voor de gewisselde 

Het ontbreken van een legale economische verklaring voor het wisselen van grote 

Het feit dat meerdere wisseltransacties op een dag bij verschillende wisselkantoren/ 

banken dan wel bij verschillende vestigingen van deze wisselkantoren / banken zijn 

Geldovermaking vanuit het buitenland door diverse subjecten naar één of meerdere 

Het doen van stortingen onder de meldgrens, het zgn. “smurfen” en 

Indien bij een concreet geval kenmerken zichtbaar zijn zoals hierboven beschreven, kan 



 

 

Hoofdstuk 2 MOT Statistieken 2009

§2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt een statistisch overzicht 

meldingen door meldingsplichtige dienstverleners.  

Over het jaar 2009 zijn er 2

geregistreerd bij het MOT. In vergelijking met

hetgeen een stijging van 1% 

vanaf de operationalisering van het MOT in  juni 2003

Uit dit overzicht valt af te leiden dat tot en met 2007 

voorgedaan, terwijl  voor 2008 een daling 

 

Grafiek 1 :  Meerjarenoverzicht aantal 

  Ongebruikelijke T

 

 

 

 

276 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

2003
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Hoofdstuk 2 MOT Statistieken 2009 

In dit hoofdstuk wordt een statistisch overzicht weergegeven, betreffende de geregistreerde 

plichtige dienstverleners.   

het jaar 2009 zijn er 2.052 meldingen van Ongebruikelijke T

In vergelijking met het jaar 2008, werden 2.

hetgeen een stijging van 1% is. Onderstaand grafiek geeft een meerjarenoverzicht 

ring van het MOT in  juni 2003.  

Uit dit overzicht valt af te leiden dat tot en met 2007 zich een steeds stijgende trend heeft 

voor 2008 een daling van 12.25% wordt waargenomen. 

Meerjarenoverzicht aantal geregistreerde

Ongebruikelijke Transacties 2003 t/m 2009

804 

999 

1,970 

2,318 

2,034 

2004 2005 2006 2007 2008
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ffende de geregistreerde 

052 meldingen van Ongebruikelijke Transacties (OTR’s) 

.034 OTR’s gemeld, 

geeft een meerjarenoverzicht weer 

steeds stijgende trend heeft 

men.  

registreerde 

3 t/m 2009 

 

2,052 

2009



 

 

§2.2 Statistieken 

In 2009 is er een totaal van 2.05

geregistreerd, omvattende een bedrag van circa SRD 28,

7,7 miljoen.  

In tabel 1 zijn de ongebruike

verdeeld in de Financiële- en Niet

 

Tabel 1 : Aantal Ongebruikelijke T
 

Categorie: Financiële dienstverleners

Bankinstellingen 

Levensverzekeringsmaatschappijen

Geldwisselkantoren 

Spaar- & krediet coöperaties 

Geldovermakingskantoren 

Categorie : Niet – Financiële dienstverleners

Notarissen 

Makelaars in onroerend goed 

Accountants 

Administratiekantoren 

Advocaten 

Handelaren in goud en andere edele metalen

Handelaren in motorrijtuigen 

Aanbieders van kansspelen 

Totaal 
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In 2009 is er een totaal van 2.052 ongebruikelijke transacties in het 

omvattende een bedrag van circa SRD 28,3 miljoen, USD 10,8

zijn de ongebruikelijke transacties per categorie opgenomen. De

en Niet-Financiële dienstverleners.  

: Aantal Ongebruikelijke Transacties in 2009

dienstverleners OTR’s  SRD USD

140 15,090,920 1,102,539

Levensverzekeringsmaatschappijen 1 127,411

88 1,827,045 798,525

1,691 7,287,133

dienstverleners 

132 11,441,279 1,467,247

Handelaren in goud en andere edele metalen 

2,052 28,359,244 10,782,855

Jaarverslag MOT Suriname 2009 
 

14 

ongebruikelijke transacties in het MOT-bestand 

miljoen, USD 10,8 miljoen en Euro 

opgenomen. Deze is bij wet 

2009 

USD EUR 

1,102,539 1,496,316 

127,411 

798,525 1,441,081 

7,287,133 1,944,619 

1,467,247 2,788,097 

10,782,855 7,670,113 



 

 

Geldovermakingskantoren worden gebruikt als instrument om flexibel, snel, gemakkelijk en 

wereldwijd geld te verzenden of te ontvangen. De klant is vaak genoeg bereid forse 

commissies te betalen en is 

waar ook ter wereld worden uitbetaald.

voordelen zoals tijdsbesparing en 

methode vaker zowel nationaal als internationaal

voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten.

De diensten van de geldovermakingskantoren bestaan

geldovermakingen. Opvallend hierbij is dat

ongebruikelijke transacties, circa 84%, betrekking heeft op voornoemde diensten. 

In 2009 zijn geen meldingen ontvangen van handelaren in motorrijtuigen, makelaars in 

onroerend goed, accountants, administratiekantoren, advocaten, handelaren in goud en 

andere edele metalen en aanbieders van kansspelen.

meldingen ontvangen die onvolledig zijn en 

bestand. Inmiddels is het MOT van start gegaan met het opnieuw voorlichten 

van de niet/onvolledig meldende instellingen. 

De ongebruikelijke transacties 

overzicht gegeven van deze 

transactiesoort. 

Tabel 2 : Aantal Ongebruikelijke T

                         per transactiesoort

  

Geldovermaking naar het buitenland

Geldovermaking vanuit het 

buitenland 

Contante premie koopsom 

Girale overboeking 

Overdracht onroerend goed 

Storting op rekening 

Voorgenomen transactie 

Totaal 
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worden gebruikt als instrument om flexibel, snel, gemakkelijk en 

wereldwijd geld te verzenden of te ontvangen. De klant is vaak genoeg bereid forse 

is zodoende verzekerd dat de gelden binnen een mum van tijd 

rden uitbetaald. Deze geldovermakingsmethoden bieden veel 

voordelen zoals tijdsbesparing en eenvoudige procedures (paper trail). H

zowel nationaal als internationaal misbruikt door individuen c.q.

voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten.  

eldovermakingskantoren bestaan uit inkomende

. Opvallend hierbij is dat de grootste groep van de geregistreerde 

, circa 84%, betrekking heeft op voornoemde diensten. 

geen meldingen ontvangen van handelaren in motorrijtuigen, makelaars in 

onroerend goed, accountants, administratiekantoren, advocaten, handelaren in goud en 

en aanbieders van kansspelen. Van de geldwisselkantoren zijn 

meldingen ontvangen die onvolledig zijn en dus niet geregistreerd worden in

Inmiddels is het MOT van start gegaan met het opnieuw voorlichten 

meldende instellingen.  

transacties zijn ingedeeld in transactiesoorten. In tabel 

ze transactiesoorten en de  ongebruikelijke meldingen per 

Ongebruikelijke Transacties in 2009  

per transactiesoort 

OTR’s SRD USD 

Geldovermaking naar het buitenland 1,025 

 

5,983,967

683 

 

1,722,828

1 

 

127,411

18 156,368 57,890

132 11,441,279 1,467,247

180 16,761,597 1,423,512

13 

 2,052 28,359,244 10,782,855
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worden gebruikt als instrument om flexibel, snel, gemakkelijk en 

wereldwijd geld te verzenden of te ontvangen. De klant is vaak genoeg bereid forse 

verzekerd dat de gelden binnen een mum van tijd 

Deze geldovermakingsmethoden bieden veel 

l). Helaas wordt deze 

or individuen c.q. organisaties 

uit inkomende- en uitgaande 

van de geregistreerde 

, circa 84%, betrekking heeft op voornoemde diensten.  

geen meldingen ontvangen van handelaren in motorrijtuigen, makelaars in 

onroerend goed, accountants, administratiekantoren, advocaten, handelaren in goud en 

Van de geldwisselkantoren zijn 

dus niet geregistreerd worden in het MOT-

Inmiddels is het MOT van start gegaan met het opnieuw voorlichten en adviseren 

ingedeeld in transactiesoorten. In tabel 2 wordt een 

ongebruikelijke meldingen per 

EUR 

5,983,967 152,649 

1,722,828 2,154,294 

127,411 

 57,890 675,300 

1,467,247 2,788,097 

1,423,512 1,784,823 

 

114,950 

10,782,855 7,670,113 



 

 

Uit onderstaand tabel valt op te merken dat er veel geld 

wordt overgemaakt. Dit is op zich niet vreemd

handelsbetrekkingen die  bestaan tussen

landen gegroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

per land.   

 

Tabel 3: Specificatie geregistreerde

vanuit het buitenland 

 

Land 

Australie 

Canada 

China 

Groot-Brittannie 

Jamaica 

Nederland 

Spanje 

Trinidad en Tobago 

Turkije 

Verenigde Arabische Emiraten 

Verenigde Staten van Amerika 

Zwitserland 

Overige 

Totaal 
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tabel valt op te merken dat er veel geld vanuit Nederland naar Suriname 

wordt overgemaakt. Dit is op zich niet vreemd, gezien de 

rekkingen die  bestaan tussen beide landen. Onder de noemer “overige” zijn 21 

egroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

3: Specificatie geregistreerde geldovermakingen 

vanuit het buitenland naar Suriname 

OTR’s USD 

25 133,000 

10 47,700 

22 196,560 

82 382,127 

15 74,000 

375 11,328 

19 66,946 

12 62,000 

17 84,671 

14 82,470 

17 88,347 

11 35,802 

64 357,877 

683 1,722,828 
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uit Nederland naar Suriname 

, gezien de familierelaties en 

Onder de noemer “overige” zijn 21 

egroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

geldovermakingen in 2009 

EUR 

112,005 

1,978,142 

13,160 

50,987 

2,154,294 



 

 

Uit tabel 4 valt af te lezen dat er veel geld vanuit Suriname naar  China, Turkije en de 

Verenigde Staten van Amerika wordt overgemaakt. 

landen gegroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

per land.   

 

Tabel 4: Specificatie 

     vanuit Suriname 

Land 

Argentinie 

Brazilie 

China 

Columbia 

Dominicaanse Republiek 

Gambia 

Guyana 

Liberia 

Nederland 

Nigeria 

Panama 

Peru 

Senegal 

Turkije 

Verenigde Staten van Amerika 

Overige 

Totaal 
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dat er veel geld vanuit Suriname naar  China, Turkije en de 

Verenigde Staten van Amerika wordt overgemaakt. Onder de noemer “overige” zijn 32 

landen gegroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

: Specificatie  geldovermakingen in 2009

vanuit Suriname naar het buitenland 

OTR’s USD 

18 102,653 

15 74,778 

334 2,187,813 

22 51,315 

20 115,400 

22 145,269 

29 293,103 

42 262,700 

31 26,778 

37 179,600 

17 100,275 

39 116,014 

15 103,300 

48 28,490 

250 1,362,405 

86 576,074 

1,025 5,983,967 
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dat er veel geld vanuit Suriname naar  China, Turkije en de 

Onder de noemer “overige” zijn 32 

landen gegroepeerd, waarbij het aantal ongebruikelijke transacties fluctueert tussen 1 en 10 

2009 

EUR 

 7,000 

126,649 

 

19,000 

 152,649 



 

 

Uit tabel 5 blijkt dat in 2009, 

Hiervan zijn 29 OTR’s gebaseerd op eigen onderzoek, t

zijn doorgemeld op basis 

doormeldingen (match doormelding).

 

Tabel 5      
 

Aard doormelding 

Eigen onderzoek 

OvJ-verzoeken 

Match doormelding 

Totaal 
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Uit tabel 5 blijkt dat in 2009, 54 OTR’s zijn doorgemeld aan het Openbaar 

gebaseerd op eigen onderzoek, terwijl respectievelijk 2 

 van verzoeken van de P.G. (OvJ-verzoeken)

doormeldingen (match doormelding). 

Tabel 5      Aantal doormeldingen in 2009 

Aantal OTR’s

29 

2 

23 

54 
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meld aan het Openbaar Ministerie (O.M.). 

respectievelijk 2 en 23 OTR’s, 

verzoeken) c.q. eerdere 

Aantal OTR’s 



 

 

Conclusie 

Gelet op de ontwikkelingen gedurende 

het MOT zich bij het vervullen 

kunnen met name de volgende aspecten genoemd worden:

• de goed op gang gekomen communicatie 

tussen de meldingsplichtigen en het MOT alsgevolg

voorlichtingssessies; ; 

• kennis verrijking van 

deelname aan stages in het buitenland 

• de intensivering van het contact tussen het MOT en buitenlandse meldpunten.

 

In het kader van een effectiever en efficiënter functioneren van de instelling, heeft het MOT  

het volgende gerealiseerd: 

• uitbreiding met 5 personeelsleden

 

Vervolgens heeft het MOT de volgende projecten in uitvoering:

  

• voorbereiding aanleg server en 

• schrijven van een Administratieve Organisatie / opzetten intern organisatiestructuur;

• voorstel aangeboden aan de Minister van Justitie en Politie m

• de aanname van de Wet inzake de bestrijdin

 

 

Tenslotte heeft het MOT in voorbereiding de volgende perspectieven:

 

• de toetreding van MOT Suriname tot de Egmont groep

• het continu geven van voorlichting aan de financiële dienstverleners

dienstverleners en overheidsins

• het deelnemen aan workshops c.q. trainingen m.b.t. Anti

bestrijding van Terrorisme Financiering en methoden en technieken voor het 

detecteren van Money Laundering en Terrorisme Financiering en

• het sluiten van MOU’s

van wederzijdse hulp en bijstand aan elkaar t.b.v. de (inter)nationale bestrijding van 

Money Laundering en het tegengaan van Terrorisme Financiering.

 

                                                           
1
 De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband die zich richt op het verbeteren van de 

internationale gegevensuitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit te bereiken, wisselen de leden van de Egmont

Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme financiering.
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Gelet op de ontwikkelingen gedurende het dienstjaar 2009 kan worden geconcludeerd 

bij het vervullen van haar taken, zich goed daarvan heeft 

kunnen met name de volgende aspecten genoemd worden: 

de goed op gang gekomen communicatie en de versterking van de vertrouwensband 

tussen de meldingsplichtigen en het MOT alsgevolg van de verzorgde 

 

kennis verrijking van MOT personeel door middel van gevolgde 

in het buitenland en 

de intensivering van het contact tussen het MOT en buitenlandse meldpunten.

effectiever en efficiënter functioneren van de instelling, heeft het MOT  

uitbreiding met 5 personeelsleden; 

Vervolgens heeft het MOT de volgende projecten in uitvoering: 

voorbereiding aanleg server en het ontwikkelen van een beveiligd 

schrijven van een Administratieve Organisatie / opzetten intern organisatiestructuur;

voorstel aangeboden aan de Minister van Justitie en Politie m.b.t rechtspositie MOT;

de aanname van de Wet inzake de bestrijding van Terrorisme Financiering.

Tenslotte heeft het MOT in voorbereiding de volgende perspectieven: 

de toetreding van MOT Suriname tot de Egmont groep
1
. 

geven van voorlichting aan de financiële dienstverleners

dienstverleners en overheidsinstanties; 

het deelnemen aan workshops c.q. trainingen m.b.t. Anti-Money Laundering, de 

bestrijding van Terrorisme Financiering en methoden en technieken voor het 

detecteren van Money Laundering en Terrorisme Financiering en 

het sluiten van MOU’s met buitenlandse meldpunten in het kader van het verlenen 

van wederzijdse hulp en bijstand aan elkaar t.b.v. de (inter)nationale bestrijding van 

Money Laundering en het tegengaan van Terrorisme Financiering. 

                   

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband die zich richt op het verbeteren van de 

internationale gegevensuitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit te bereiken, wisselen de leden van de Egmont

Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme financiering.
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kan worden geconcludeerd dat 

heeft gekweten. Hierbij  

en de versterking van de vertrouwensband 

van de verzorgde 

gevolgde trainingen en 

de intensivering van het contact tussen het MOT en buitenlandse meldpunten. 

effectiever en efficiënter functioneren van de instelling, heeft het MOT  

beveiligd intern database; 

schrijven van een Administratieve Organisatie / opzetten intern organisatiestructuur; 

t rechtspositie MOT; 

Financiering. 

geven van voorlichting aan de financiële dienstverleners, niet-financiële 

Money Laundering, de 

bestrijding van Terrorisme Financiering en methoden en technieken voor het 

 

met buitenlandse meldpunten in het kader van het verlenen 

van wederzijdse hulp en bijstand aan elkaar t.b.v. de (inter)nationale bestrijding van 

 

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband die zich richt op het verbeteren van de 

internationale gegevensuitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit te bereiken, wisselen de leden van de Egmont 

Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorisme financiering. 




