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Onderwerp 

Beschikking Sison 

Geachte heer, 

Bij brief van 22 november 2006 heeft u mij namens uw client de heer J.M.C. 

Sison verzocht om een machtiging te verlenen op grond van artikel 5 van de 

Europese verordening Nr. 258012001 van 27 december 2001 inzake specifieke 

beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op 

de strijd tegen het terrorisme (Pb L344) (hierna de verordening) van de bevroren 

tegoeden ten behoeve van aanwending daarvan voor essentiele levensbehoeften 

van uw client. 

Juridische analyse 

Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van de verordening worden 

tegoeden, financiele activa en andere economische middelen van de op de lijst 

geplaatste personen bevroren en is het verboden om tegoeden, andere 

financifele activa of andere economische middelen ter beschikking te stellen aan 

personen vermeld op de lijst behorende bij deze verordening. De heer Sison is 

per 28 oktober 2002 op deze lijst geplaatst. 

Op grond van artikel 5,  eerste lid, van de verordening is de Minister van 

Financien bevoegd een specifieke machtiging te verlenen om bevroren 

tegoeden, andere financie1e activa of andere economische middelen ter 

beschikking te stellen aan op lijst genoemde personen te gebruiken. 



Omtrent de gebruikmaking van deze bevoegdheid overweeg ik het volgende. 

Op grond van een unanieme beslissing van de lidstaten heeft de Raad van de 

Europese Unie op 28 oktober 2002 besloten de heer Sison te plaatsen op de lijst 

van personen die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het 

plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. 

Daarbij is in de verordening aan lidstaten de discretionaire bevoegdheid gegeven 

om op humanitaire gronden een machtiging te verlenen voor het gebruik van 

bevroren tegoeden. 

De heer Sison is een uitgeprocedeerde vluchteling. Aan hem is geen 

verblijfsvergunning toegekend en hij dient het land te verlaten. Mede om die 

reden worden hem van overheidswege geen vergoedingen, zoals uitkeringen 

verstrekt. Zolang de heer Sison geen gevolg geeft aan de omstandigheid dat 

hem geen verblijfsvergunning is verleend en hij ervoor kiest om in Nederland te 

blijven, is hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn eigen financiele 

reserves. Nu de eigen tegoeden van de heer Sison zijn bevroren, is het in dit 

geval niet onredelijk een ontheffing te verlenen om redenen van humanitair 

belang en voor primaire levensbehoeften. De heer Sison kan dan voor de 

voldoening van essentiele menselijke behoeften gebruik kan maken van zijn 

eigen financiele reserves. 

Beslissing 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de verordening verleen ik van het bepaalde in 

artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b van de verordening (bevriezing van 

middelen) een specifieke machtiging aan de Postbank N.V. om maandelijks een 

bedrag van ? 500 van girorekening 5822994 ten name van J.M.C. Sison vrij te 

geven. 

De machtiging kan worden gewijzigd of ingetrokken indien, naar later blijkt, bij de 

aanvraag van de machtiging onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en 

kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou 

hebben geleid en voorts zodra omstandigheden, zoals die gelden op het moment 

van het verlenen van de machtiging, wijzigen. 

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de Nederlandsche Bank 

N .V. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan u binnen zes weken na de 

dag waarop dit besluit bekend is gemaakt tegen dit besluit bezwaar gernaakt 

worden. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Financien, 

directie Financiele Markten, afdeling Integriteit, postbus 20201, 2500 EE Den 

Haag. 



Met ondertekende bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: 

uw naam en adres; 

de dagtekening; 

vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo 

mogelijk de datum en het kenmerk van het besluit; 

een opgave van redenen waarorn u zich niet met het besluit kunt 

verenigen. 

DE MINISTER 
namens deze, 




