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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1259/2012, ingediend door Marius Văduva (Roemeense 
nationaliteit), namens de firma SC Cynegis Engineering SRL, over de 
financiering van een project in Ghana en beschuldigingen van het witwassen 
van geld 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Tegen indiener en de door hem vertegenwoordigde firma is een onderzoek ingesteld in 
verband met het witwassen van geld. Indiener is de manager van een firma die aanzienlijke 
bedragen heeft geïnvesteerd in een project in de Republiek Ghana, een van de aangemerkte 
landen van waaruit een aanzienlijk risico van financiering van terrorisme uitgaat. In april 
2012 zijn van zowel zijn particuliere rekening als de rekening van de firma grote 
geldbedragen afgeschreven. Als reactie op deze maatregelen heeft indiener een klacht bij de 
rechtbank ingediend, maar hij heeft tot op heden geen antwoord ontvangen. Indiener heeft de 
beroepsinstantie tevens verzocht om de vraag of het nationaal recht verenigbaar is met het 
EU-recht door te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie, maar dit verzoek is 
afgewezen. Indiener is van mening dat het gebrek aan middelen om door de bevoegde 
autoriteiten genomen besluiten aan te vechten bij de rechter in strijd is met Richtlijn 
2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013
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Tegen indiener en de door hem vertegenwoordigde firma is een onderzoek ingesteld in 
verband met het witwassen van geld. Indiener is de manager van een firma die aanzienlijke 
bedragen heeft geïnvesteerd in een project in de Republiek Ghana, een van de aangemerkte 
landen van waaruit een aanzienlijk risico van financiering van terrorisme uitgaat. In april
2012 zijn van zowel zijn particuliere rekening als de rekening van de firma via strafrechtelijke 
vervolging grote geldbedragen afgeschreven. Indiener reageerde op deze maatregelen door 
een klacht in te dienen bij de met de confiscatie belaste officier van justitie, zoals wordt 
bepaald in het nationale recht. 

De klacht werd terzijde geschoven. Indiener diende een klacht over deze beslissing in bij de 
rechtbanken, eerst bij het openbaar ministerie en daarna bij de rechtbank in Boekarest, die de 
klacht beide niet-ontvankelijk verklaarden, kennelijk op grond van de redenering dat artikel 
168 van het nationale procesrecht in kwestie slechts voorziet in een klachtenprocedure bij het 
openbaar ministerie of bij de rechtbank, maar niet bij beide. Indiener diende een klacht tegen 
deze beslissingen in bij het hof van beroep van Boekarest, dat het beroep afwees onder 
verwijzing naar de wettigheid van de beslissingen in eerste aanleg.

Ook het verzoek van indiener om het Europees Hof van Justitie om een een prejustitiële 
beslissing over de interpretatie van het communautaire recht te vragen werd verworpen. 
Indiener is van mening dat het gebrek aan middelen om door de bevoegde autoriteiten 
genomen besluiten aan te vechten bij de rechter in strijd is met Richtlijn 2007/64/EG 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt.

Opmerkingen van de Commissie 

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt (de “richtlijn betalingsdiensten”), die door 
alle lidstaten is ingevoerd, versterkt het recht van consumenten in de Europese Unie op het 
gebied van betalingsdiensten binnen de Gemeenschap. 

Aangezien de onderhavige zaak geen betrekking heeft op de relatie tussen indiener en de 
aanbieder van zijn betalingsdiensten, lijkt de richtlijn betalingsdiensten niet relevant. Ook lijkt 
dit onder de nationale strafprocesrechtelijke wetgeving te vallen in plaats van onder de 
antiwitwaswetgeving van de EU. Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht 
bepaalde entiteiten om maatregelen te nemen ter voorkoming van witwassen en 
terrorismefinanciering.  De richtlijn heeft geen betrekking op strafrechtelijke onderzoeken of 
gerechtelijke procedures in het kader van vermoedens van witwassen.  

Wat betreft het strafprocesrechtelijke aspect van het verzoekschrift, heeft de Europese 
Commissie krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie geen bevoegdheid om te interveniëren in de dagelijkse 
rechtspraak in afzonderlijke lidstaten, aangezien individuele gevallen onder de exclusieve 
bevoegdheid van de autoriteiten van de lidstaten vallen. 

Roemenië is echter partij bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, hetgeen 
betekent dat Roemenië de grondrechten als neergelegd in het Handvest voor de grondrechten 
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dient te eerbiedigen. Indiener kan zich wenden tot het Europees Hof voor de mensenrechten, 
op voorwaarde dat zijn individuele rechten zijn geschonden. Bij het Hof ingestelde beroepen 
zijn ontvankelijk als alle mogelijkheden voor binnenlands beroep zijn uitgeput, en binnen zes 
maanden vanaf de datum van de definitieve uitspraak van een nationale rechtbank. 

Conclusie

De Commissie kan niet namens indiener optreden, omdat de zaak buiten haar bevoegdheid 
valt.


