
l,,, 1, \ 1 , . , 1 ! ~ , ~ 1  

Ill1 Y y\;,r,!, '1 
,,,, I \,I !!! ,,I.<\ : ,I,I,!~III~,~~,: De heer I.M.C. S~son  

,I,, 1 )  1 ,,,P.,'. 

Ill1 \.\: ll,l,.l,.ll: Rooseveltlaan 778 

,, I~'I,III I:II ,I.. I 1 .  .l:ll.lllll:(l.l 3526 BK Utrecht 
I I \  I lh%!,lr, - 1 ,  .I:I.,,. . I IL I I  111 l l l \ l l . l l l i l l l l \ 

I I I,, l~,:, 1, I., 

<,,,., l.c ,,,,,,:r1\ 

S~son  / SVB Sociale 
Verzekeringsbank 
20060959 

I I l l \ i l l  

33, januari 2007 

Geachte heer, 

Bijgaand zend ik u een tweetal besluiten in afsc1i1-ift toe. Zi j  kwarnen toevallig op 
dezclfdn daq binnen. 
Eerstens hct  besluit op bezwaar van de SVR inzakc de terugvor-del-ing van uw 
uitkering. De l~eslissing zowel als dc motivering is niet acceptabcl zodat ik 
voorstel h~er tcgen beroep aan te  tekenen bij de reclitbank. 

De tweede beslissing bctreft het  ve17oek dat ik heb gedaan bij de Ministel- van 
Financien inzake het verstrekken aan u van een zeltel- bedrag pel- maand om in 
uw kosten van levensonderhoud te  kunnen VOOI-zien. 
Dat verzoelc is alleen ingewilligd voor wat betl-eft het ltunnen aanspl-elten van uw 
elgen vermogen 
Ook di t  is een VI-eemde beslissing want i k  zie gcen verschil in het feit dat  u eigen 
verlnogen hecft met de situatie dat u er vermogen is geresel-veerd b i j  de SVB 
inza lte niet betaalde AOW-uit-keringen. 
Ook hiel-tegen wil ik dus bezwaar malten als u da t  althans goed vindt. 

I k  hoor graag op l t o ~ t e  termijn van u ,  

Met vr~endeli jke groet, 

R. Vleugel 

PS: Kunt u mij overigens zeggen hocveel geld el- staat op het in de beslissing 
genoernde postbanknummer. 



I l c  lrcer J.M.C. Sinnn 
Rooue~,clll;r;.~r~ 77% 
,7526 IiK ILltrccl~l 

In orlxe i)cschikltin!: van 13.jllni 2006 ~ l ~ ~ l h c r l  ~ i j  11 ~ ~ ? I I ~ U I - I Y I C C I - ~ ~  over dr  licei~i(li~l~i{: 
lnct ccn vcfrlcrc l:a~ug~\~erlccntlelil.adir, per I fehmori 2004, vnli hclalingcn van 11cl ~rie~cltontlc 
puisiiuen a p  S I - O L I ~  van tle hlgcn~cnc Outler-dnmswcl.. 

Dc Soci;llc Ve~acl ter i~i~sl~aok skl l  xich rlan[l,ij oli l>el slnndprrrll dnk ap grol~{l v;rn :rrljl;cl 2, 
ccr5te lid, na1lhcl'c1i nnrlci- I,, \ ~ u i  tle Vcroi-clcning (I-:Ci) 258012001 licl, riicl tnegcsl.;.~arr is on? 11 

ilil-cci. nl'inllir-cci kgocde~j, ondc~,c finoriciElc nctivu ofccn~~cnu~ischc tnitltlcleri I :e i- l~cscl~ikl t i~~~ I:e 
slcllen. 

Wi,i ilcl>hcu (q? he1 liczwnnrscl~ritl tlc vrilgc~idc baslissirrg gc.liolnco. 

011 Ro~rd van ~urlilrd 2, ecrsra lid, entlllcrcn outlrl- b, van 11c Verorrlcui~lg (BG) 2CKU/2001 irnn 
27 tleccml>cr 2001 is l>d nict iocgeslann otii u rlil.ccl olitriIir.c.cl tcgoctlen, a~itlcrc IinnriciElo 
rlctlvri (fccn~ron~isclic niiddcln~ ter I~cscliikkin~ L C  slrllctr. 



Mcl tlc licslissin(: t1.d 24 oklobcr 2005 is d c  betnlilig van lict ~ocgclienrlc pc~isinc~i np grn~id 
van dc AOW lncl ingongviln dc  irx~ond olcltrbe~- 2005 i~cc?intli~d. 
ITcl rlaarop ingcslcltlc bc/,w;~ar' is nlcl tlc1)cslissing van h :i.lr'il 2006 o~rgegrnnd vcrltlanr~l. 
Met dc ~.rilsl>r-ai~lc vnn dc  Rcchll~nnl; Ijtrcchl zank~lumlncs S B R  06'2004 rl,d. 2 I n r ~ v e ~ ~ ~ h e r  
Z0ll6 is hcl ingcslelde bel-oc!p onjic~routl vcr-kl;ra~.tl. 

h~fcl rla I,cstrctlcn h c s l i s s i ~ i ~  is dc hct;~lillg rnel vcr.tlw.c tcrog!vcs~cc~~icl~~ l(r:rchl l>cC.i~~(li~tl 

In bczwflnl stclt r l  zicli 01, hct. sl::~ndpi~~ic clal rlc ~odnclii: vncl  arlikcl 2; ecrstc lid, annl,efcn 
ontlel-11, van clc Vcl.or-dol~i~~&: (PC;) ?580/2001 'nrlnnig is pcti~rfi>ulce~.tl tlnf c1i1 i:ocj?icl 011 tlc 
tc\clirmisl c ~ i  tlol vonr stopzcllitls lrlel (erugvcl.l;c~itlc krotlil teen wclralijlrc boscx vnol-l,:lndc.~> i s  

T)c SVJ:l k ; ~ n  u il;ln.~-in (lie1 volgcn. 
Onor-dal rlc $\.'I2 lricl 011 ~ l c  IhongLc 7v:rs win lhct i'cil rlnt 11 013 tlc lijsf vnii tlc Vcrorllc~~i~~):(ECi) 
3580l2001 V I I ~ I  27 clcccmhcr- 200 1 sr;~ot, is he( pcusiocn (en onrccli~c rl:111 II beloalrl. 
L)il hs(:cl(l;~~t [lor (lc lietoliil~ xorltlc~' rcclil.;gt-rind Ilccli ~>lirn~.sg'\~on~lc~l. zor1:ll lie1 pcnsincri 
o~~verscl~ultlig(l is liaa~rltl. 

Op grn11(1 v;!n dc 11Ig'mrne wcl br,.;lnursrt:clil l i n r ~  van c n l  1ion1-ziltillr: wordcn ol!gcaicri ilitlicri 

liet I)c/,tv:~irr, Iccr~nelijlc o~ igcg~o~ i t l  is. l l ~ t  bczw~nrri- is Ice~ir?c.lijk i~ngcar-owl, orncl~l rectls u ~ l  IICI 
bczwanrsclu.ifl cri 11c ircsc;hiklio~c gegcvill>s hlij!tL tlni hcl l>cz\vo;~r ongt?s~.oiltl is. 
Wij licl~l~cn u d;loi-crrn nict rlc ~r lo~c l i jk l~e id  van cc~ i  l~or~r'xilting gc1)otlcrl 

A Is u lrrt liid cells hcnr nlel ocizc heschiklting, lcur~l LI liinf,cn zes H ' C ~ C I ~  119 df~gLcJ~cl>i~)fi van 
clcze bc~cliiltking I>erocp insli:llcri hij tlc Rcchlbnnk 1.c l.ll~.cdlt, Scclor- Rehlnin-SI-aclif, pcisll>us 
13023, 3507 L A  LJlrecl~l. 

ILJ moct t lnn dc Iirief'wuarmce 11 heroep inslcll (bwoepscllrifl) i n  L W C C V O I I ~  O O S ~ I I - ~ ~ I  c11 ECII Iin(>i~. 
voli tlc i1csc11il;kic~g op bc/vv~;rs ~nccxe~ltlen. 

LIW iia1~7i w I I~ICR; 
LIW hocitllckcning: 
de clnlum walrrop II hct l~ccocl~sclrrili sclirijfl; 
tle r'ctlcrie~~ wnnrtrrn u llol nici ccms Ihcnl mcl ( I t  beschiltki~lg L I ~  I>c>.tva~i-; 
cvnt tlc rccl?tbnnk v o l ~ c i ~ ~  LI ZOU 111aefc~ii hcslissel~. 



415 u hnaep inslclt, mocl u , ~ c r i ~  tle icclil1)nrik 6 38. - ~ril'lic~ccl~l hct:~lcri. 
1 1ic1v:ln knn Seci? od~cl ' l ing wor-tlcn vcrlec11(1. De ,qriflicr van tlc ~-rchtl~a~ili zal u eel1 
nccept.gii.nk:~nrt t:t~cze~rcler~, tvilal,lncc 1.1 11ct gifficl.ccl~t kunr hcl.nla>. 

krilcj  tic1 KLI f i w c c h (  LU-1% fils rlc rcclilI)n~~lt LI in  lie1 geli,ik lbcell ceclcltl, clfnls LI uw tjeiacp 
i n~rckt, o~i~dat wi-i :>an ~ r w  liczlr~~u-c11 Icgemoei ~ i j n  gck0111c11, 

I Iongfl~lltentl, 
Nomcns tlc Rant1 van I I ~ R L L I I I I -  vnci cJc  social^: Vazclccringsl~a~ilc & 

. ---/ 
,. L lIlI.11- hli;TC?, vall rler S .I 

ivlcdc~ve~-k-l:er l3crt)cp 
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2 1 JAN 2007 

Gcaclite hew, 

RIJ brief van 2% november 2006 hcnft u rnij namens uw cli&n( de heer J.M.C. 

Sison verrocht om een machtioing te verlencn op grond van artikel5 vali de 

Europese verordening Nr. 258012007 van 27 deccmber 2001 inza ke spccifielte 

beperke~lde maatregelen tesen bepaalde personen en cntiteiten met lie1 oog op 

cle strijd tegen liet terrorisme (Pb L344) (h~erna de verordening) van de bevmren 

tegoeden ten behoeve van aanwending daarvan voor essentiele levensbehoeflen 

van uw client. 

Juridische analyse 

Op grond van art1kel2, eerste lid, onrlerdelcn a en b, van de verordenlng wordcn 

tcgoeden, financiele actlva en andere ec3nomische mlddclcn van de op de lijst 

gcplaatste personen bevrorcn en is het verboden om leoneden, andere 

fmanciele activa of anderc cconornische middelen ter besch~kkino te stellen san 

personen verrneld op de lijst behorendc bij deze verordening. De heer Slson is 

per 28 oktober 2002 op deze lijst geplaatst. 

OD gmnd van artikel 5, eerste lid, van dc vero~dening is de Minlster van 

FlnanclEn bevoegd een specifielte machllglng ic  unrlcnen om bevroren 

tegoeden, andere financlble activa of andere economische m~ddelen ter 

heschikl(~ng te stellen aan op lijst genoemde personen te gebruiken. 



Omtrent dc gchru~kmaking van deze bevoegdhebd OVEhil%g ik het volgende. 

Op grond van een unanieme beslissing van de lidstaten hce:: de Read van de 

Europese U~ i ie  op 28 oktober 2032 besloten d+ heer Sisor! te plaa!sen op rle lip: 

van pcrsonen die terrorlstlsche daden plegen of pogen te plegen, of aan he1 

plegen van dcrgelljke daden deelnemen of de uitvoerin_o ervan vergemakkel~lken 

Daarlij is in de verordcning aan [Idstaten de discretionaire bc\~oegtiheid geoeven 

om op humenitaire oronden een machl~ging ts verlenen voor het gebruik van 

bevroren tegocden 

De lheer Slson is een uitoeprocedeerde vluchtellng. Aan hem is geen 

verblijfsvergunning toegekend en hlj dicnt hct land te verla:en Mede om die 

reden worden hem van ovcrhe~dswegs geen vergosdingen, zoals ui:keringcn 

verstrekt. Zolang de heer Sison geen gevolg geeH aan de omstandiglieid dal 

hem geen verblijfsvergunning is verleend en liij ervoor klest om In Ncdcrland te 

blijven, IS h ~ l  voor zijn levensonderl>oud afhankelljlc van zijn cigen financiele 

reserves. Nu de eigen :egoedcn van de lheer Sison zijn bevroren, is he1 in all 

geval n l t t  onredelijk een onthefling te verlenen om redenen van humanitair 

belang en voor primare levensbfihoeften. De Iheer Sison kan dan voor de 

voldoening wan cssentiClc menselijke belioetten gebrulk kan makfn van ziin 

eloen f nancible reserves 

Beslissing 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de verorriening verleen ik van het llepaalde in 

artikel2, eerste lid, onderdeel a en b van de verordening (bevriezing vali 

mlddelen) cen specif~elce rnachtiging aan de Postbank N.V. om maandelijks een 

bedrao van € 500 van girorekening 5922994 ten name wan J.M.C. Slson vrll te 

geven. 

D4 machtiging kan worden gewijzigd of ingctroltltcn rndlen, naar later blijkt, bij de 

aanvraag van de macht~ging onjuiste of onvollerl~ge gegevens zijn verstrekt, en 

kennis omtrent de juiste en voliedioe gegsvens tot een andere beslissing zou 

hsbben geleid en voorts zodra omstandighedan. zoals dle gelden op het moment 

van het verlenen van de rnachtiaing, wijzigen 

Een afschrifi van deze beschikking wordt gezonden aan de Nederlandsche Bank 

N.V. 

Op grond van de Algencne \vet hes:uu~rcch: kan u binnen zes v~eken na df! 

nag io<aarop dit beslu~t jekend is gemaalct tegen dit besliii: bezvdasr gernaakt 

worden. Hct bemaarschrlft moet wo:der gerlcht aan: Minlster van F~nancien. 

dlrectie Financlele Marklei. afoeling inlegrltelt, postjus 20201, 2500 Ec Dcn 



I-let ondcrtckende bezwaars~h~ f l  dient ten rninste le bevalten. 

uw naam en adres: 

dc dagtekening: 

verrnelding van het h?s:uLirsor~a.~rl dat het beslu~t heeH genarnen en zo 

mogelijk d e  d3tdm en het kenmerk van bet besluit; 

een opgave van redenen waarom u zich niet me: het besluit kun: 

vcron~gen. 
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