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DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE 
 
 
Op 26 oktober 1988 heeft de vreemdeling Jose Maria Sison, van 
Filippijnse nationaliteit, geboren 8 februari 1939,verzoeken 
ingediend om respectievelijk toelating als vluchteling en om 
verlening van een vergunning tot verblijf. 
 
Betrokkene is d.d. 1 februari 1989 te Utrecht met behulp van een 
tolk in de Engelse taal in de gelegenheid gesteld de 
asielaanvraag nader toe te lichten. 
Van dit gehoor is een rapport opgesteld. 
Het rapport van gehoor en de inhoud van het dossier moeten als 
hier ingelast worden beschouwd. 
 

Allereerst wordt ten aanzien van het verzoek om toelating als 
vluchteling het volgende overwogen: 
 
Onder vluchtelingen worden verstaan vreemdelingen die voldoen aan 
de omschrijving van artikel 1(A) van het Verdrag van Geneve 
betreffende de status van vluchtelingen van 1951 (Trb.1954,88) en 
bijbehorende Protocol van New York van 1967 (Trb.1967,76), zoals 
ook neergelegd in artikel 15, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 
 
Het betreft hier vreemdelingen die afkomstig zijn uit een land, 
waarin zij gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging wegens 
hun godsdienstige of politieke overtuiging of hun nationaliteit, 
dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde 
sociale groep. 
 
Vreemdelingen van wie is vastgesteld dat zij aan de criteria van 
het Verdrag en Protocol voldoen en door wie hier te lande een 
verzoek om toelating als vluchteling wordt ingediend, kunnen als 
vluchteling worden toegelaten. 
 
Betrokkene heeft aangevoerd dat hij communist is en binnen diverse 
organisaties en partijen een vooraanstaande functie heeft bekleed. 
Betrokkene zou in staat van beschuldiging zijn gesteld wegens 
subversie en tegen hem zou een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd. 
 
Aangenomen moet worden dat de Filippijnse autoriteiten 
strafvervolging, althans een gerechtelijk vooronderzoek wensen 
in te stellen tegen betrokkene. 
Betrokkene wordt in staat van beschuldiging gesteld op grond van 
de anti -subversion Act. Bij Executive Order 276 is de Communist 
Party of the Philippines verboden verklaard. Dit verbod is, zoals 
uit de 
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preambule blijkt niet ingegeven door de ideologie als zodanig, 
maar door het feit dat deze communistische partij met geweld 
tracht haar doel te bereiken. 
 
Een overheid kan maatregelen treffen tegen gedragingen die erop 
gericht zijn het staatsbestel met behulp van gewelddadige middelen 
omver te werpen. Dit leidt er echter niet toe dat degene die op 
grond hiervan strafvervolging te verwachten heeft, zich met recht 
kan beroepen op vluchtelingschap. 
 
Uit onderzoek is gebleken, dat er ernstige verdenkingen bestaan 
dat betrokkene als auctor intellectualis mede verantwoordelijkheid 
draagt voor aanslagen door de gewapende arm van de CPP, het New 
People's Army. 
 
De omstandigheid dat betrokkene om deze reden op de Filippijnen 
strafvervolging verwacht, leidt niet tot het oordeel dat sprake is 
van vluchtelingschap in de zin van bovengenoemd verdrag. 
 
De omstandigheid dat betrokkene communist is vormt evenmin 
aanleiding om aan te nemen dat betrokkene vervolging in de zin van 
bovengenoemd verdrag te vrezen heeft. Het is niet gebleken dat 
betrokkene om deze reden onevenredig zware bestraffing te vrezen 
heeft. 
 
Uit het feit dat de Filippijnse autoriteiten het paspoort van 
betrokkene ongeldig hebben verklaard kan niet worden afgeleid dat 
betrokkene zijn Filippijnse nationaliteit is kwijtgeraakt of dat 
hij de bescherming van zijn land niet meer kan inroepen. De 
maatregel is slechts bedoeld om verder verblijf c.q. reizen in het 
buitenland te bemoeilijken. 
 
Gelet op hetgeen wordt aangevoerd is, mede bezien in het licht van 
alle overige bekende feiten en omstandigheden, niet aannemelijk dat 
betrokkene in het land van herkomst gegronde reden heeft te vrezen 
voor vervolging in de zin als hiervoor bedoeld. 
 
Betrokkene is, gelet op het vorenstaande, geen vluchteling en kan 
dart ook niet als zodanig in Nederland worden toegelaten. 
Vervolgens wordt ten aanzien van het verzoek om verlening van een 
vergunning tot verblijf het volgende overwogen: 
 
Met het oog op de bevolkingssituatie hier te lande wordt ten 
aanzien van vreemdelingen die niet voor asielverlening in 
aanmerking komen een restrictief toelatingsbeleid gevoerd. , 
Vreemdelingen kunnen slechts voor verlening van een vergunning tot 
verblijf in aanmerking komen - daargelaten verplichtingen _ 
voortvloeiende uit intern ationale overeenkomsten - indien met hun 
aanwezigheid hier te lande een wezenlijk Nederlands belang is 
gediend of indien er sprake is van klemmende redenen van 
humanitaire aard. 
 
Gesteld noch gebleken is dat met de aanwezigheid van betrokkene 
hier te lande een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend. 
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Evenmin zijn er feiten en omstandigheden naar voren gekomen op 
grondwaarvan betrokkene om humanitaire redenen in het bezit zou 
behoren te worden gesteld van fen vergunning tot verblijf. 
 
Na afweging van alle aan de orde komende belangen bestaat er 
aanleiding de vergunning tot verblijf te weigeren op gronden aan 
het algemeen belang ontleend. 
 
Deze beschikking is genomen met inachtneming van hetgeen is bij en 
krachtens de Vreemdelingenwet (Stb.1965, nr. 40) en voorzover het 
betreft de toelating als vluchteling in overeenstemming met de 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

S T E L T V A S T : 

dat betrokkene geen vluchteling is en 

B E S L U I T : 

1. aan betrokkene de toelating als vluchteling te weigeren. 

2. aan betrokkene een vergunning tot verblijf te weigeren. 
 
De Staatssecretaris van Justitie, 
Namens de Staatssecretaris, 
Het oofd van de Directie 
Vreemdelingenzaken, , 
voordeze, 
 
 
Van deze beschikking kan herziening worden gevraagd aan de 
Staatssecretaris van Justitie. Daartoe kan door de belanghebbende 
die in de beschikking is genoemd, of diens wettelijke 
vertegenwoordiger, een aan de Staatssecretaris gericht verzoek om 
herziening worden gezonden aan het adres Regio IV directie 
Vreemdelingenzaken, Postbus 3115, 2280 GC Rijswijk. - 
Een -bij voorkeur duidelijk gemotiveerd - schriftelijk verzoek om 
herziening kan worden ingediend binnen een maand na de dag waarop 
de beschikking ter kennis van de belanghebbende is gekomen. 
 
Bij indiening van een verzoek om herziening verdient het de 
voorkeur daarvan tevens mededeling te doen aan het hoofd van 
plaatselijke politie. 



Vervolgblad 3 

 
laatste vervolgblad van beschikking nr.8702.16.0027-Asiel 
 
Bijgaande beschikking is d.d.  13 juli 1990 
door H.J. u.d. Krants 
te  Utrecht 
persoon uitgereikt aan  J.M. Sison 
geboren   8-7-3g  , van Filippijnse nationaliteit. 
 
Aan betrokkene is de strekking en inhoud van de 
beschikking meegedeeld. 
 
Betrokkene is er op gewezen dat van deze beschikking herziening kan 
worden gevraagd aan de Staatssecretaris van Justitie.Met betrekking 
daartoe is de vreemdeling meegedeeld: 
 
- dat daartoe door betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger 
een aan de Staatssecretaris gericht verzoek om herziening moet 
worden gezonden aan het adres Regio IV directie Vreemdelingenzaken, 
Postbus 3115, 2280 GC Rijswijk. 
- dat een -bij voorkeur duidelijk gemotiveerd- schriftelijk verzoek 
om herziening kan worden ingediend binnen een maand na de dag 
waarop de beschikking ter kennis van betrokkene is gekomen; 
 
- dat het de voorkeur verdient om bij indiening van een verzoek om 
herziening daarvan tevens mededeling te doen aan het hoofd van 
plaatselijke politie. 
 
- dat aan een in te dienen verzoek om herziening schorsende werking 
voor wat betreft het vertrek uit Nederland zal worden toegekend. 
Betrokkene is aangezegd binnen dertig dagen uit Nederland te 
vertrekken. 
 
Het vorenstaande is betrokkene meegedeeld (met behulp van een tolk) 
in de Engebe  taal. 
 
 
 
 
 
(handtekening en dienststempel) 
 

SF  32a  -  Hg 30025a -  MN O5 /86 -c  
 

 
---------- 
bezoekadres inlichtingen bij doorkiesnummer bijlage(n) 
Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-Gravenhage 
Verzoeke slechts een zaak in uw brief te behandelen en bij beantwoording de datum en het kenmerk te vermelden. MN 
05186-b/SF 41 - Hg 30657 


