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VERBALISANT: 

PROCES-VERBAAL VAM BBVINDI'NGÄN 

àntl'.onius JonaMes APgtDOORN 

ambtenaar van de belastingdienst , werkzaam bij de 
FIOD/Fiscale Recherch@/Centraal Team Algemeen te 
KAARLEM, Surinameweg 4, en aldaar domicilie kie-zend, 
te"Vens onbezoldigd ambtenaar van het Korps lU jkspol i tie, 
en op 2a maart l9n doo.r: mt J .M. Valente, OtUcièr ven 
Justitie· bij het arronéliss.amentsparke.t te Amsterdam, 
aangewezen tot het opsporen van alle strafba.u feiten, 
waaronder die als genoemd in de Opiumwet, verklaar dat 
in oot kader van de uitvo~ring van de 
rechtsllulpvenoeken in Belgiè en L:wtrunburg in d.a :z:aak 
tegen 

C, :J. H e.a. 

conservatoire heslagen op de na'lolgende saldi van 
bankreKeningen zijn gel.e:gd, dan wel zullen worden 
gelegd: 

1 ,. CONSERVATOIR BESLAG LUX!M'BCRG 

A. BANOUE GmwtALE DO LUXEHBOI1RG 

In Mt recht.snulpv~;rzoe.k van 20-1\l-1993 is verzocht om 
beslaglegging op de navolgende saldi: 

l):t._n~: 
rel< ~eft een rekentag courant en 
rek .nr. 32-570942-8.8- betreft éen depositoJ:ekening, 
waarvan de saldi per 26-07-93 respectievelijk 
BEf 400.744,- en BEF 508 .. 76L- bedroegen. 

2} t.n.v . 
30-5'?0943 .. 35 betreft een nkening courant en 
32-570943-89 betreft een depositorekening. 
waarvan de saldi per 26-07-93 respectievelijk 
BEF Sl. 5S5, ... an NIHIL bedroegen. 

Voor zov·et mij thans l)ekend hee.ft beslagleggi.ng bij de:10e 
bank inmiddels plaatsgevonden. 

i. SOClt'T'2 LtltBMBOURGEOISB DB BABQO'i S. A. 

In net :rechtsb.ulpverzoek van .20-10-.1993 is verzocht om 
beslag egg1ng op de navolgende saldi: 

SIJlA.Ge Nr: 

8/ll.H-9 

JIIOO-



1 ) 
Di t betr 
geopend . 
Kuidige saldo onbekend . 

.liuidige saldo onbekend. 

~it~~~. ~~~~~~~~~~~ 
geopend . Zowe 1 
waren. in h.un " .............. -=- ... 
deze re!tsninq . 
Het sa.ldo pe.r 19-05-93 badtoeg BEF 54. 761,- .. 

Voor zo~;er mij thans bekend beeft beslaglegging bij dete 
bank inm.iddel$ plaatsgevonden. 

C. F. VAN LANSOIO'l' BANJ(!DS (tUXE!IBOURQ) S·.A. 

1·) 
A~~. ~~~~~~~ e~ 
depositoreken.ing en e~n rekening waarop affecten worden 
geadministree"'d.. hl' 10-09-93 bed.roegen de saldi: -
rel:çening .. courant NLG 464,38 

- deposito NLG 49!5.000,--
- e!tact!Ul NL-G l.550.000,--

2) Nr. 11 . 019 t.n.v ~ll/~otf······ 
Aan deze re.kening-cou.rant is gekoppeld een rekening 
waarop e:f bet en worden geadministreerd . 
Per 10-09-93 bed.roegen de saläi: 

'§ rekening .. courant .NLG 211 . 614,29 
.. effecten NLG 637.000, .... -

Jtaar aanleiding van het rechtshtllpve.noek is op 
voornoemde saldi, in totaal NLG 2.895.078,57, op 
10 .... 09-93 op last van de rachthank van. L~U!Wlurg beslag
g~<!egd . 
De waarde van de et.tecten en. het toegoed op de 
depositoreltemingen. incl.U6ie! rente, be-droeg op het 
moment van beslaglegging ca. f 3.500.000, ~ . 

D: ING BANK (LOXBMBOURG) S.A. 

Op grond ven het rechtshtllpve.r.zoe.k d .. d. 20-10-1993 z.al 
daze bank door de Gendameria ~orden ~.zocht . Hiercvex
is nog geen. informatie beschikbaar. 



2. CONSERVATOIR BES !.AG BELGIE 

A • GENERALE '8ANK 

123.511, -
2-} t.n . v. Stevco 01.· Chemieals 

Saldo per 27~04-1993 BEF 1. 136.38 -

3} t.n.v . Saai tta Famil:ensti ftt.mg 
S·aldo per 27-04-1993 B·RF 25 .522,-

4) 

· ... 19·93 Tèsp . BEF 72.90,0,- en BEF 

B. BAC .. SPAARSANil: 
t.n.v . 
SaldO per 27-04-1993 BEF 158.216,-

C KREDIE'l'WK 
t.n.v. 
Saldo per 2:7•G4-H93 BEF 156,029, 

Door de Generale Bank te Antwerpen ~ijn in opdracht van 
de !3elg'iscbe. Justitie de .saldi van de re.keninqen t.n . v. 
····~ISt:e.vco Oil & Chem.ica.ls resp. f 6 .482, 40 en 
f 6S. 845,07 in septeml>er 1993 overgeboekt naar tie 
g-irorekening van het Parket van de. Officier van Just:i tie 
te Anlste~am. 

In oktober 1993 is door de Generale Bank te Antwerpen 
het saldo van de. rekening t .n.v. Sagitta 
Fami 1i 8ns:tH tung ad. BEF 2 5 . 5 2 2,- en de w·aarde van de 
contracten Global lnvestplan ad. BEf' 142.389 ~ 
ovetgeboakt naar de girorekening ván het Parkat van de 
Officier ~an Justitie te Amsterdam. 

Door de BAC .. Spaarhank te Antwerpen is het saldo van de 
reka.ning t.n.v. ad. BEF 168 .. 216.- in 
oktober 1993 ovel"geboekt naar de girorekening van het 
~a:r:Jtet van de Officier van Justiti.e te Amstarda.m. 

'l'ot s lot is cloor de Kredietbank ta Antwerpen in ol<tobet 
199:3 het .saldo van de rekening t.n.v. ad. 
BEF 156.029,- cveergeboekt naa:r .dé girorekening van het 
Parket van de Officier van Josti t iè te Amste.rdam. 

!n een rachtshulpvenoe.k van 24-0ó-1993 is verzocht om 
beslaglegging op cla saldi van de navolgende rekeni.ngen , 
warvan de saldi op dit mom.ent niet bekend zijn~ 

Genetale Bank: 

Rek.nr . 220-0901.367- 79 t.n.v .. 
(vermoede U jK ) 



Krédietbank 

ReX .n:r . 410-033111- 43 t .n . v, 

Tevens i s gèvraagd om beslaglegg'ing o.p het onroerend 
goed , g·e.leqen. aan de Hoogstraat 69, Ant~erpen, zi jnde 
een appartement deel uitmakenda van Resi dentie 
Ocranjenuis, waa.r C. J. ~en-woonden. 
De •,_raarde l1ên dit api:)artement wordt geschat 01:1 ca, 
t 1. 000 .000,- . 

Recapitulatie: 
1 Beslag gelegd op sal di bij: 

L F . Y"an Lanscbo t Bank i eu { Luxem.bourg} S • A. t: e 
Luxemburg ca. J 3.500 .0QO,- . 

2. Banque Generale du r.uxembourg !EF 961.201,-
3. Generale Bank, :Antwerpen f 72.327,-· en BEF 157 . 911,-
4 .. BAC Spaarbank, Antwerpen BEF 168.2'16,-
5. l\rad:!.etoank, Antwerpen B.EF 156 .029, -
6 . Appartan~ent t~ Antwerpen, waarde ca. f 1. 000 . 000 ,. -

Beslag gele:gd op onbekencte saldi bij: 
.1 . sociè.té 1!.Uembourgeoise de !3anque S.A. 
2. Generale Bank Antwerpen 
3 . . Kredietbank Antwerpen 

Aldu.S OEl .am~tseed opgemaakt d..i t proces-verbaa..l van 
beYindin.g~n, ge.slot:en en getekend te 

Vtreöei~ER 1900DlUE'ENNEGENTIG . 

~ 

A.J. Apeldoorn 


