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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

 

 

 

 

Datum 21 januari 2014 

Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Onderzoek naar 

corruptie KLM werd vroegtijdig gestaakt 

 

 

In antwoord op uw brief van 11 december 2013 deel ik u mee dat de schriftelijke 

vragen van de leden Bosman, Dijkhoff, Elias en Litjens (allen VVD) van uw Kamer 

over het artikel ‘Onderzoek naar corruptie KLM werd vroegtijdig gestaakt’ 

(ingezonden 11 december 2013) worden beantwoord zoals aangegeven in de 

bijlage bij deze brief. 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

I.W. Opstelten   
 

 

 

 

 

Directoraat-Generaal 

Rechtspleging en 

Rechtshandhaving 

Directie Juridische en 

Operationele 

Aangelegenheden 

DGRR-DJOA 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/venj 
  

 

Ons kenmerk 

474246 
  

Uw kenmerk 

2013Z24465 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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2013Z24465 

Vragen van de leden Bosman, Dijkhoff, Elias en Litjens (allen VVD) aan 

de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 

Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

over het artikel ‘Onderzoek naar corruptie KLM werd vroegtijdig gestaakt’ 

(ingezonden 11 december 2013) 

  

1 

Kent u het artikel ‘Onderzoek naar corruptie KLM werd vroegtijdig 

gestaakt’? 1) 

 

Antwoord 

Ja.  

  

2 

Is het waar dat in 2010 de Rijksrecherche een opsporingsonderzoek 

heeft moeten staken naar de betrokkenheid van KLM bij de omkoping van 

politici op Bonaire wegens het ingrijpen van de rechter-commissaris? 1) 

 

3 

Is het waar dat het Openbaar Ministerie zich genoodzaakt zag om het 

dossier rond het vliegveld te seponeren vanwege een door de rechter-

commissaris opgelegde tijdslimiet van vier maanden? Kunt u aangeven 

waarom de rechter-commissaris deze tijdslimiet heeft opgelegd? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord 2 en 3 

Onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie van de toenmalige 

Nederlandse Antillen is de Rijksrecherche in december 2009 gestart met het 

zogenaamde Zambezi-onderzoek, betreffende vermeende corruptiepraktijken. Het 

Zambezi-onderzoek bestond uit acht onderzoekscenario’s/dossiers en een 

strafrechtelijk financieel onderzoek. Uit deze dossiers konden in grote lijnen de 

volgende strafbare feiten worden gedestilleerd: 

 

   Het aannemen van steekpenningen als ambtenaar en het verlenen van 

medewerking aan de totstandkoming van één of meerdere besluit(en) van 

het Bestuurscollege in strijd met de geldende wetgeving, strafbaar gesteld 

bij respectievelijk artikel 379 en 372ter van het Wetboek van Strafrecht 

van de Nederlandse Antillen; 

   Oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen, strafbaar gesteld bij 

respectievelijk artikel 339, 230 en 435a van het Wetboek van Strafrecht 

van de Nederlandse Antillen. 

 

Op 8 juni 2010 heeft de rechter-commissaris bij het Gerecht in Eerste Aanleg van 

de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Bonaire, in een door de advocaten van de 

verdachten geëntameerde procedure ex artikel 56 van het Wetboek van 

Strafvordering (behandeling binnen redelijke termijn) van de Nederlandse 

Antillen, bepaald dat het Openbaar Ministerie het onderzoek in kwestie moet 

voortzetten en vóór 1 november 2010 moet beëindigen. De rechter-commissaris 

heeft de tijdslimiet opgelegd, opdat de verdachte binnen een redelijke termijn 

duidelijkheid kon krijgen over de vraag of hij zou worden vervolgd en zo ja op 

welke strafbare feiten die vervolging betrekking zou hebben. Daarbij heeft de 

rechter-commissaris overwogen dat het onderzoek tot dan toe, gezien de 
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persoonlijke belangen en de bijzondere positie van de verdachte binnen de 

samenleving en het gegeven dat hij nimmer eerder werd gehoord, terwijl ook niet 

gebleken is dat hij op de hoogte werd gehouden van de zaak, onwenselijk lang 

heeft geduurd. 

 

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan tegen de beschikking van de 

rechter-commissaris, maar werd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

de Nederlandse Antillen en Aruba niet ontvankelijk verklaard. Geconfronteerd met 

voormelde beschikking van de rechter-commissaris heeft het Openbaar Ministerie, 

met het oog op de tijdsdruk en in overleg met de Rijksrecherche, besloten te 

prioriteren op twee van de acht dossiers. Haalbaarheid qua bewijspositie speelde 

bij de keuze van de dossiers een doorslaggevende rol. Het idee van de prioritering 

was om binnen de door de beschikking opgelegde resterende onderzoekstijd op 

tijd die dossiers af te ronden, teneinde op grond daarvan te kunnen dagvaarden. 

Dat bracht met zich mee dat het onderzoek naar de andere dossiers, waaronder 

Oil Trading Bonaire, waarover het aangehaalde NRC-krantenartikel gaat, werd 

stilgelegd en de strafzaak is op 17 februari 2011 door het Openbaar Ministerie 

geseponeerd.  

 

Tegen dit besluit van het Openbaar Ministerie is een klacht ingediend door de 

Fondashon Bon Governashon Bonaire ex artikel 15 van het Wetboek van 

Strafvordering BES (dit is te vergelijken met artikel 12 uit het Nederlandse 

Wetboek van Strafvordering). Het Hof heeft deze klacht op 13 september 2012 

gegrond verklaard voor twee dossiers die deel uitmaakten van het totale 

onderzoek, en het Openbaar Ministerie opgedragen de verdachten alsnog voor die 

feiten te vervolgen. Voor de overige onderzoeksdossiers, waaronder het dossier 

van Oil Trading Bonaire, is de klacht niet gegrond verklaard. Deze onderzoeken 

konden daardoor niet worden hervat. 

 

4 

Is het gebruikelijk om een tijdslimiet in te stellen in een omvangrijk 

corruptieonderzoek als dit? Zo ja, wat zijn de voorwaarden en criteria 

hiervoor? 

 

Antwoord 

Artikel 56 Wetboek van Strafvordering Nederlandse Antillen is opgenomen in een 

afdeling die over het recht van de verdachte op behandeling van zijn zaak binnen 

een redelijke termijn handelt. Het artikel draagt de rechter-commissaris op te 

waken tegen nodeloze vertraging van het voorbereidende onderzoek om zo te 

voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk onder de dreiging van een 

(verdere) strafvervolging zou moeten leven. Volgens artikel 55 lid 2 van het 

Wetboek van Strafvordering en vaste rechtspraak van de Hoge Raad heeft de 

verdachte aanspraak op een berechting binnen een redelijke termijn vanaf het 

moment dat door de staat jegens de betrokkene een handeling is verricht 

waaraan deze de verwachting heeft ontleend en in de redelijkheid heeft kunnen 

ontlenen dat het Openbaar Ministerie ter zake van een bepaald strafbaar feit een 

strafvervolging tegen hem zal instellen. Een meer specifieke regel over het 

beginpunt van de redelijke termijn valt niet te geven. 

 

De rechter-commissaris heeft in casu de startdatum van de redelijk termijn 

bepaald op 8 september 2009. Uitgaande van deze datum kan in de visie van het 

Openbaar Ministerie niet worden geconcludeerd dat het onderzoek per 1 

november 2010 moest worden beëindigd. Immers, tot die beëindigingsdatum zou 
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het onderzoek 14 maanden hebben geduurd, terwijl – bezien vanuit de vaste 

undue delay jurisprudentie1 – de behandeling van de zaak in eerste aanleg dient 

te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar en in geval van 

overschrijding daarvan dit niet, ook niet in uitzonderlijke gevallen, tot de niet-

ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging mag 

leiden. Over de duur van de redelijke termijn zegt de wetgever verder in artikel 

55 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering, dat deze onredelijk wordt als “de 

verdachte langer dan in het algemeen wenselijk is onder de dreiging van een 

strafvervolging of van de voortzetting daarvan moeten leven”. Zolang het 

onderzoek continue wordt voortgezet en binnen de redelijke termijn blijft, zal in 

de visie van het Openbaar Ministerie normaliter niet op grond van artikel 56 

Wetboek van Strafvordering BES door de rechter-commissaris worden 

ingegrepen. Artikel 56 ziet eerder op onderzoeken die op een dwaalspoor zijn 

beland en stil zijn gevallen. Daarvan was in casu geen sprake. Over deze ingreep 

van de rechter-commissaris en de reacties daarop zijn eerder door diverse leden 

van uw Kamer schriftelijke vragen gesteld waarnaar ik u graag volledigheidshalve 

verwijs.2 

 

5 

Kent u het Zambezi-onderzoek waarin de Bonairiaanse gedeputeerde 

Burney El Hage en de oud-bestuurder Ramoncito Booi worden vervolgd 

voor onder andere hypotheekfraude en valsheid in geschrifte? 

 

Antwoord 

Ja.  

  

6 

Is het waar dat Ramoncito Booi in 2001 voor KLM lage 

kerosinetarieven en een miljoenen kostende renovatie van de luchthaven 

regelde, in ruil voor gratis businessclassvluchten? Vindt u het niet 

vreemd dat dit niet betrokken wordt in het Zambezi-onderzoek vanwege 

een tijdslimiet? 

 

Antwoord  

Het betreft hier de renovatie van de luchthaven in de periode 2000-2004. Het 

Openbaar Ministerie op Bonaire heeft mij bericht dat noch uit het dossier “Oil 

Trading Bonaire”, noch uit overig onderzoek, is gebleken over gratis 

businessclassvluchten.  

  

7 

Deelt u de mening dat er actie moet worden ondernomen om de corruptie 

op het eiland terug te dringen en dat het gedegen uitvoeren van een 

justitieel onderzoek, zonder belemmeringen, zeer belangrijk is? 

 

Antwoord  

Ja. 

  

1) http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/07/onderzoek-naar-corruptie-klm-werd-

vroegtijdig-gestaakt/ 

                                                
1 Arrest Hoge Raad over undue delay, 17 juni 2008, LJN BD2578. 
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1998 (vraag 1), Aanhangsel 

Handelingen, vergaderjaar 2012-2013, nr. 135 (vraag 3) en nr. 137 (vraag 2). 


