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Afpakteam Aruba neemt tweemaal geldbedrag in beslag
Op maandag 3 juli jl. heeft het Integraal Afpakteam Aruba opnieuw tweemaal een flink geldbedrag in
beslag genomen.
In de Barcadera Haven is tijdens een controleactie van de Douane tegen wapens en drugs een
geldbedrag van ruim $ 14.000,- inbeslaggenomen. Tijdens de controle werden twee bemanningsleden
gefouilleerd. Zij hadden geen aangifte gedaan bij de Douane van het geld dat zij bij zich hadden en
waren ook niet voornemens dit te doen. In nauwe samenwerking met het KPA en de Douane werd het
geldbedrag onder leiding van het Openbaar Ministerie in beslag genomen en zijn beide
bemanningsleden aangehouden, evenals de kapitein van het vaartuig. Zij worden verdacht van
witwassen. Het onderzoek wordt voortgezet.
In de tweede zaak werd een verdachte aangehouden wegens openbare dronkenschap. Tijdens een
insluitingsfouillering werd AWG 6.500,- en $4.895,- aangetroffen. Verdachte verbleef illegaal op het
eiland, was hier nog maar een korte tijd, er lagen diverse verdenkingen tegen hem én hij kon geen
concrete verklaring geven die verifieerbaar was omtrent de herkomst van het geld. Verdachte deed
direct afstand van het inbeslaggenomen geldbedrag.
Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie
Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di
Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee
(KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het
Recherche Samenwerkings Team (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel
economische criminaliteit. Misdaad mag niet lonen. Op 1 maart jl. is het afpakteam van start gegaan.
Het afpakteam kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de
tiplijn: 11141.

