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Jose Maria Sison / Raad van de Europese Unie
Stichting Al-Aqsa / Raad van de Europese Unie
HET GERECHT VERKLAART NIETIG DE BESLUITEN VAN DE RAAD WAARBIJ
DE BEVRIEZING VAN DE TEGOEDEN VAN JOSE MARIA SISON EN STICHTING
AL-AQSA IS GELAST MET HET OOG OP DE STRIJD TEGEN HET TERRORISME
De bestreden besluiten schenden de rechten van verdediging, de motiveringsplicht en het recht
op een effectieve rechterlijke bescherming
Op 28 september 2001 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie
aangenomen waarbij alle Leden van de VN werden opgeroepen het terrorisme en de financiering
daarvan uit alle macht te bestrijden, met name door bevriezing van de tegoeden van de personen
en entiteiten die terroristische daden plegen of proberen te plegen. Deze resolutie noemt de
betrokken personen en entiteiten niet, doch laat die identificatie over aan de beoordeling van de
staten.
Deze resolutie is in de Gemeenschap met name uitgevoerd bij een gemeenschappelijk standpunt1
en een verordening2 van de Raad, beide vastgesteld op 27 december 2001, waarbij de bevriezing
werd gelast van de tegoeden van de personen en entiteiten die zijn geplaatst op een lijst die bij
besluiten van de Raad wordt opgesteld en regelmatig geactualiseerd. De plaatsing op die lijst
dient te geschieden op basis van welbepaalde inlichtingen of dossierelementen die aantonen dat
door een bevoegde, in beginsel rechterlijke, instantie een beslissing is genomen ten aanzien van
de bedoelde personen, groepen of entiteiten, ongeacht of het gaat om de inleiding van een
onderzoek of een vervolging wegens een terroristische daad, poging tot het plegen van een
dergelijke daad, of de deelname aan of het vergemakkelijken van een dergelijke daad, op grond
van bewijzen of serieuze en geloofwaardige aanwijzingen, dan wel om een veroordeling wegens
dergelijke feiten. De namen van de op de lijst geplaatste personen en entiteiten worden
regelmatig en ten minste om de zes maanden bezien om er zeker van te zijn dat hun plaatsing op
de lijst nog steeds gerechtvaardigd is.
1

Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van
specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344, blz. 93).
2
Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strĳd tegen het terrorisme (PB L 344, blz. 70).

Jose Maria Sison, van Filippijnse nationaliteit, woont sinds 1987 in Nederland. Na de
intrekking van zijn paspoort door de Filippijnse regering in september 1988 heeft hij een verzoek
om toekenning van de vluchtelingenstatus ingediend en een aanvraag voor een
verblijfsvergunning in Nederland op humanitaire gronden. De staatssecretaris van Justitie heeft
dat verzoek driemaal geweigerd op grond dat Sison de voorzitter van de Filippijnse
communistische partij („CCP”) was, dat de militaire tak van de CCP, de NPA (New Peoples
Army), onder het centrale comité van de CCP viel en dat Sison feitelijk leiding gaf aan de NPA,
die verantwoordelijk was voor een groot aantal terroristische daden in de Filippijnen. De eerste
twee beslissingen zijn door de Raad van State nietig verklaard, maar de derde beslissing is
bevestigd bij een uitspraak van de arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage van 11 september
1997.
Bij een gemeenschappelijk standpunt en een besluit van 28 oktober 2002 heeft de Raad de lijst
van personen en entiteiten waarvan de tegoeden met het oog op de bestrijding van terrorisme
moeten worden bevroren, met name door de vermelding daarop van Sison geactualiseerd.
Sindsdien heeft de Raad verschillende gemeenschappelijk standpunten en besluiten tot
actualisering van de betrokken lijst vastgesteld. De naam van Sison is steeds op die lijst blijven
staan.
Stichting Al-Aqsa is een stichting naar Nederlands recht, die volgens haar eigen omschrijving
een Islamitische hulporganisatie met een humanitaire missie is. Een van haar voornaamste
doelstellingen als liefdadigheidsinstelling is, hulp te bieden aan de humanitaire noodsituaties op
de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Zij zou daartoe samenwerken met verschillende
organisaties in Israël en in de bezette gebieden die zij financieel steunde bij het uitvoeren van
humanitaire projecten. Op 3 april 2003 heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken de
Sanctieregeling terrorisme 2003 vastgesteld, waarbij met name de bevriezing van alle tegoeden
en financiële activiteiten van Al-Aqsa werd gelast op grond dat er aanwijzingen waren dat door
Al-Aqsa gelden werden overgemaakt naar organisaties die terrorisme ondersteunen in het
Midden-Oosten, met name de Hamas. Een beroep tegen de Sanctieregeling is door de bevoegde
nationale rechterlijke instantie verworpen.
Bij een gemeenschappelijk standpunt en een besluit van 27 juni 2003 heeft de Raad de lijst van
personen en entiteiten waarvan de tegoeden met het oog op de bestrijding van terrorisme moeten
worden bevroren, met name door de vermelding daarop van Stichting Al-Aqsa geactualiseerd.
Sindsdien heeft de Raad verschillende gemeenschappelijke standpunten en besluiten tot
actualisering van de betrokken lijst vastgesteld. De naam van Al-Aqsa is steeds op die lijst
blijven staan.
Sison en Al-Aqsa hebben bij het Gerecht van eerste aanleg beroepen ingesteld tot
nietigverklaring van die besluiten waarbij de bevriezing van hun tegoeden wordt gelast.
Het Gerecht stelt vast, zoals het in de zaak „Mujahedeen”3 reeds heeft gedaan, dat bepaalde
fundamentele rechten en waarborgen, met name de rechten van verdediging en het recht
op een effectieve rechterlijke bescherming, alsmede de motiveringsplicht in beginsel
volledig van toepassing zijn in de context van de vaststelling van een communautair besluit
tot bevriezing van de tegoeden op grond van verordening nr. 2580/2001.
Na zijn onderzoek van de twee zaken Sison en Stichting Al-Aqsa stelt het Gerecht vast dat
die rechten en waarborgen door de Raad bij de vaststelling van de bestreden besluiten niet
zijn geëerbiedigd. Die besluiten zijn niet gemotiveerd en zijn vastgesteld in het kader van
procedures waarbij de rechten van verdediging van de betrokkenen niet zijn geëerbiedigd,
en het Gerecht zelf is niet in staat de wettigheid daarvan te toetsen.
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Arrest van 12 december 2006 in zaak T-228/02, Organisatie van Volksmujahedeen van Iran / Raad van de
Europese Unie, zie PC 97/06 (http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp06/aff/cp060097fr.pdf).

In die omstandigheden stelt het Gerecht vast dat de bestreden besluiten nietig moeten
worden verklaard voor zover zij Sison respectievelijk Al-Aqsa betreffen.
N.B.: Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan binnen twee maanden
na de betekening een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening tegen de beslissing van
het Gerecht worden ingesteld.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht van eerste aanleg niet bindt.
Beschikbare talen: ES CS DE EN FR HU NL PL PT RO SK SL
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina
van het Hof
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=T-47/03
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=T-327/03
vanaf ongeveer 12.00 uur.
Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988

