
Commentaar van het Nederlands Juristencomité voor de 
Mensenrechten (NJCM) op het verbieden van organisaties die op 
de lijsten van terroristische organisaties van de Europese Unie en 
de Verenigde Naties staan.1 
 
 

                                                 
1 Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning 
van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige 
regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of 
de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Kamerstuknummer 28764, volgnummers 6 en verder.  
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Samenvatting 
Een relatief nieuw systeem van economische sancties van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties beoogt alleen personen, groepen of entiteiten te treffen die worden 
geassocieerd met terrorisme. Een serie resoluties van de Veiligheidsraad heeft een 
Sanctiecomité in het leven geroepen dat personen, groepen en entiteiten op een VN-lijst van 
terroristen plaatst. Een andere resolutie bepaalt dat lidstaten (in het geval van de Europese 
Unie, de Europese Gemeenschap) zelf bepalen wiens tegoeden bevroren moeten worden.  
 
Lidstaten van de Verenigde Naties zijn gehouden om resoluties van de Veiligheidsraad uit te 
voeren. Tegoeden van personen, groepen of entiteiten die op een van de lijsten staan worden 
bevroren, ook indien er twijfel is aan de juistheid van de plaatsing op de lijst.  
 
De informatie die door de Veiligheidsraad en de EU gebruikt wordt om vast te stellen wie 
geassocieerd wordt met terroristische misdrijven voldoet niet noodzakelijkerwijze aan 
dezelfde maatstaven als het bewijs waarop een strafrechtelijke veroordeling kan worden 
gebaseerd. Duit wordt gerechtvaardigd met het argument dat het hier om een preventieve 
maatregel gaat en niet om een strafrechtelijke veroordeling.  
 
Het is voor personen, groepen of entiteiten die op een lijst staan tot nu toe onmogelijk 
gebleken om via de rechter er af te komen. Alleen de lidstaten zelf kunnen ervoor pleiten om 
hun onderdanen van een van de lijsten te halen. Dit proces heeft geen garanties en duurt jaren. 
De Europese en nationale rechter is niet bevoegd om de resoluties van de Veiligheidsraad te 
toetsen en omdat al het bewijs geheim is, is een inhoudelijk oordeel ook niet mogelijk.  
 
Het wetsvoorstel beoogt organisaties die voorkomen op de Europese lijst en de lijst van het 
Sanctiecomité van rechtswege verboden te verklaren. Dat opent tevens de mogelijkheid van 
de strafrechtelijke vervolging van de leden. Dat leidt ertoe dat een rechterlijke tussenkomst 
niet kan leiden tot een wijziging van het verbod, tenzij de VN- of de EU-lijsten terzijde 
worden geschoven of de wet buiten toepassing worden verklaard. 
 
In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag 
inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) wordt het recht gegarandeerd dat tegen 
elke verdenking of bepaling van privaatrechtelijke rechten een verweer mogelijk is in een 
openbaar en eerlijk proces. Daarnaast wordt de onschuldpresumptie gegarandeerd.  
 
De regering doet er beter aan om aan te sluiten bij het huidige systeem van 
verbodenverklaring zoals deze nu al bestaat in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  
 

Het financiële sanctieregime van de VN en de EU 
De economische sancties tegen onder andere Irak in de jaren 90 riepen veel protest op van 
mensenrechtenorganisaties omdat deze de gehele bevolking trof, maar juist de leiders van het 
land zichzelf buiten schot konden houden. De sancties veroorzaakten niet alleen veel leed bij 
de onschuldige bevolking, de leiders wisten de sancties vaak te gebruiken om hun greep op 
het land te versterken.  
 
De nieuwe economische sancties werden vastgelegd in Resolutie 1267 van de 
Veiligheidsraad, die voor het eerst werden ingezet in 1999 tegen Afghanistan. Deze waren 
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gericht tegen personen, groepen en entiteiten die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
(VN) associeerde met terrorisme. Het 1267 Sanctiecomité werd ingesteld om te beoordelen 
wie er op de lijst van terroristen moest komen. Dit gebeurt op voorspraak van een lidstaat. De 
sessies van het Sanctiecomité zijn geheim en de bewijsvoering wordt eveneens niet 
vrijgegeven. Vast staat dat het bewijs niet wettig overtuigend hoeft te zijn. Naderhand zijn er 
nieuwe resoluties aangenomen (in het huidige wetsvoorstel gaat het om resolutie 1390 
(2002)), waarin iets verschillende eisen werden gesteld maar het systeem dat gehanteerd 
wordt is gelijk gebleven: personen, groepen en entiteiten worden op de lijst gezet, en hun 
tegoeden worden bevroren.  
 
De Europese Unie (EU) heeft deze resoluties geïmplementeerd, omdat ze geen directe 
werking hebben voor mensen, maar verplichtingen vormen voor landen. De Europese Raad 
heeft een Gemeenschappelijk Standpunt Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) 
aangenomen waarin deze lijst wordt overgenomen door de Europese Gemeenschap (EG), die 
op haar beurt een Verordening uit liet gaan. De EG doet dit omdat het onder economisch 
beleid valt. Deze verordening, nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002, bevat de VN-lijst 
met personen, groepen en entiteiten, beveelt dat hun tegoeden worden bevroren en dat 
indirecte of directe schenkingen aan deze rechtspersonen en natuurlijke personen verboden 
zijn.  
 
Na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is er spoedig een nieuwe 
resolutie aangenomen die bepaalt dat lidstaten zelf personen, groepen en entiteiten moeten 
aanwijzen en hun tegoeden moeten bevriezen.  
 
De Europese Raad heeft deze resolutie, net als de eerdere, overgenomen in een 
Gemeenschappelijk Standpunt Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), genummerd 
2001/931. Deze is door de EG in Verordening 2580/2001 verplichtend gemaakt voor de 
lidstaten. Een probleem deed zich voor bij (rechts) personen op de lijst die voornamelijk 
binnen Europa hun activiteiten uitvoeren. Deze konden moeilijk gedekt worden door een 
standpunt dat betrekking had op het gemeenschappelijke buitenland. Daarom is in het 
wetsvoorstel opgenomen dat organisaties op de lijst van het gemeenschappelijke standpunt die 
met een ster zijn aangemerkt (dat zijn de ‘interne’ terroristen) óók onder het verbod vallen.  
 
Op de toetsbaarheid van deze lijsten wordt ingegaan nadat de inhoud van het wetsvoorstel is 
beschreven.  

Inhoud van het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel heeft twee elementen. Ten eerste de verbodenverklaring van rechtswege van 
rechtspersonen die voorkomen op een van de lijsten van terroristische organisaties. Ten 
tweede de strafbaarheid van deelneming aan de voortzetting van de organisatie die verboden 
is. 
 
Het is vermeldenswaardig dat verbodenverklaring van organisaties op de grond dat zij 
voorkomen op de Europese lijsten van terroristen eerder is voorgesteld (Kamerstuk 28600, nr. 
15). De regering was daar destijds uitdrukkelijk tegen. De minister stelt in zijn reactie van 5 
november 2002 op de motie:  
“Een min of meer rechtstreekse benadering zou inhouden dat aan de EU-lijst van 
terroristische organisaties op wettelijk niveau een declaratoire betekenis wordt toegekend. Dit 
kan worden gerealiseerd door te bepalen dat deelneming aan een op de lijst geplaatste 
organisatie verboden is. Een bezwaar tegen deze benadering vloeit evenwel voort uit de status 
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van de EU-lijst: de op de EU-lijsten geplaatste organisaties worden bij wet bestempeld als 
terroristische organisaties zonder dat de rechter op basis van de beschikbare informatie een 
oordeel heeft geveld over de eventuele betrokkenheid van deze organisatie bij terroristische 
activiteiten. Een dergelijke strafbaarstelling zou daarom inhouden dat iemand strafbaar kan 
zijn wegens deelneming aan een organisatie waarvan (nog) niet in rechte vaststaat dat deze 
het oogmerk heeft tot het plegen van strafbare feiten.” 
 
De minister sluit zijn brief af met de volgende waarschuwing: “Verdere aanvullingen op de 
bestaande wettelijke voorschriften waarvan de werking is gekoppeld aan de EU-lijst in de zin 
van een verbod op de organisaties die vermeld staan op de EU-lijst alsmede het strafbaar 
stellen van het lidmaatschap ervan zullen eerder afbreuk doen aan de mogelijkheden tot 
daadwerkelijke voorkoming en opsporing van terroristische activiteiten dan dat zij daaraan 
een bijdrage leveren.” 
 
De minister van Justitie uit Balkenende I (dat was eveneens minister Donner) heeft dus een 
mening die lijnrecht tegenover die van de huidige minister van Justitie staat. 
 

Verbodenverklaring van rechtspersonen 
Artikel II (de wijziging van artikel 5b van de wet Conflictenrecht) van het wetsvoorstel betreft 
buitenlandse organisaties in Nederland. Indien deze voorkomen op de VN-lijst, of een van de 
twee EU-lijsten dan zijn deze van rechtswege verboden. Artikel III past de bepaling inzake 
verbodenverklaring van rechtspersonen in artikel 20 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
zo aan, dat als de rechtspersoon voorkomt op een van de terroristenlijsten 
 

Vervolging van deelnemers 
In artikel IV van het wetsvoorstel wordt gesteld dat het voortzetten van de activiteiten van een 
organisatie die verboden is, strafbaar wordt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een rechter 
hier toetst of iemand lid was van een verboden organisatie, niet of die organisatie verboden 
had moeten worden.  
 
 

Toetsbaarheid door de rechter 
Dit wetsvoorstel gebruikt lijsten afkomstig van de VN en de EU om organisaties in Nederland 
te verbieden. Dat betekent dat op deze drie niveaus de toetsing beoordeeld moet worden.  
 

Rechten die worden betwist 
Een aantal rechten is in deze zaak in het geding. Hieronder zal nagegaan worden welke 
rechten dat zijn en wanneer deze toepasbaar zijn. 
 
Ten eerste is er het recht op een eerlijk proces. Dit recht is vastgelegd in artikel 6 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 14 van het Internationaal 
Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR). Het recht op een eerlijk proces 
omvat inzage in de verdenkingen van de staat, een mogelijkheid tot horen voor een rechter die 
onafhankelijk is van de uitvoerende macht, een uitspraak binnen een redelijke tijd en het recht 
om als onschuldige behandeld te worden totdat het tegendeel is bewezen.  
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Dit recht is van toepassing als er sprake is van een strafrechtelijke vervolging en als 
privaatrechtelijke rechten (vooral financieel) in het geding zijn. Het recht begint op het 
moment dat er sprake is van een verdenking, waarbij uitdrukkelijk wordt aangetekend dat dit 
niet een formele kennisgeving van verdenking hoeft te zijn, maar dat er sprake is van een 
verdenking op het moment dat dit een ‘effect’ heeft. Gewezen kan worden op de zaak 
Funke/Frankrijk (A256 A (1993)), waarin het bevriezen van tegoeden wordt gezien als een 
‘effect’ waaruit een verdenking kan blijken. Ook de beschrijving van het Gemeenschappelijk 
Standpunt 2001/931 laat aan duidelijkheid niet te wensen: de lijst bestaat volgens artikel 1 uit 
‘personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden’. 
 
Ten tweede is er het recht op een effectief rechtsmiddel. Vastgelegd onder andere in artikel 13 
EVRM, houdt dit recht in dat degene die meent dat een inbreuk is gemaakt op de rechten die 
het EVRM hem toekent, een effective remedy moet hebben voor een onafhankelijke instantie, 
bij voorkeur de rechter.  
 

Toetsing op het niveau van de VN 
De besluiten van de Veiligheidsraad kunnen niet door de rechter getoetst worden, althans, niet 
direct. De toets op de rechtmatigheid van de plaatsing op de VN-lijst gebeurt door het 
Sanctiecomité zelf. Deze procedure verloopt als volgt. De lidstaat waar de personen 
verblijven of onderdaan van zijn moet alle leden van het Sanctiecomité overtuigen dat de 
plaatsing op de lijst onrechtmatig is. Het Sanctiecomité kan dan bepalen dat de plaatsing 
ongedaan gemaakt wordt. Dit is een maal voor gekomen. In een proces dat twee jaar in beslag 
nam is er door langdurige inspanning van de Zweedse overheid een tweetal mensen van de 
lijst afgehaald. De steun van de regering zal, vooral als het gaat om groepen die door die 
regering zelf zijn voorgedragen voor plaatsing op de lijst, lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. 
 
Er is op door de Veiligheidsraad geen eis gesteld voor het verbieden van organisaties die op 
de lijst van terroristische personen, groepen of entiteiten staan, zodat een bespreking van een 
toets hierop op VN niveau niet zinvol is. 
 

Toetsing op het niveau van de EU 
Een verordening met directe werking kan worden betwist voor de Europese rechter. Dit heeft 
ook plaatsgevonden.  
 
In de zaken Yusuf/Raad (T-315/01) en Kadi/Raad (T-305/01) heeft het Gerecht in Eerste 
Aanleg (GEA) vastgesteld dat het niet aan een inhoudelijke toets over de rechtmatigheid van 
de plaatsing op de EU-lijst of de VN-lijst toekomt, omdat de lidstaten – en daarmee de EG die 
door de lidstaten is opgericht – gebonden zijn aan het Handvest van de Verenigde Naties, dat 
dwingend bepaalt dat resoluties van de Veiligheidsraad worden uitgevoerd.  
 
Dat lijkt eveneens met zich mee te brengen dat het EVRM geen bescherming biedt tegen de 
resoluties van de Veiligheidsraad: men zou immers kunnen betogen dat het Handvest van de 
Verenigde Naties voorrang heeft op het EVRM. Met andere woorden, ook al worden de 
vereisten van het EVRM niet nageleefd, en het GEA suggereert dat dit het geval is, dan blijft 
dat zonder consequenties.  
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Wel overweegt het GEA dat absolute normen van internationaal recht – jus cogens genoemd – 
een grens kunnen vormen die ook de Veiligheidsraad in acht heeft te nemen. In dat verband 
bekijkt het GEA of artikel 14 IVBPR de status van jus cogens heeft. Het constateert dat 
afgeweken kan worden van de rechten die artikel 14 IVBPR voorschrijft: onder zeer extreme 
omstandigheden (‘als het leven van de Staat in gevaar is’, oftewel als de noodtoestand wordt 
uitgeroepen in een situatie van gewapend conflict). Dat is voor het GEA voldoende om te 
stellen dat artikel 14 IVBPR niet van toepassing is in deze zaken.  
 
Tot slot acht het GEA de veronderstelde tijdelijkheid van de maatregel (hoewel de resoluties 
geen einddatum kennen) reden om te stellen dat de bevriezing niet geldt als een punitieve 
maatregel waarop de rechten van het IVBPR en het EVRM van toepassing zijn.  
 
Het gebrek aan rechtsbescherming wordt in de zaak Segi/Raad voor het GEA (T-338/02) 
duidelijk vermeld: “Het is noodzakelijk om op te merken dat klagers waarschijnlijk geen 
effectief rechtsmiddel hebben – noch voor de nationale, noch voor de Europese rechter – 
tegen plaatsing op de lijst van personen, groepen of entiteiten die geassocieerd worden met 
terrorisme. In tegenstelling tot wat de Raad volhoudt, zijn de klagers er niet bij gebaat om de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten in te roepen… aangezien het inroepen van de 
individuele verantwoordelijkheid van elke lidstaat voor hun aandeel in het aannemen van het 
Gemeenschappelijk Standpunt zinloos zou zijn. Verder, het betwisten van de rechtmatigheid 
van de plaatsing op de lijst in een prejudiciële vraag over de validiteit is onmogelijk omdat er 
is gekozen voor het middel van het Gemeenschappelijk Standpunt….”  
 
Belangrijk probleem in de keten van toetsing is dus dat noch de VN-resoluties noch de 
gemeenschappelijke standpunten toetsbaar zijn terwijl die van essentieel belang zijn om de 
rechtmatigheid van de plaatsing op de VN en EU-lijsten te kunnen beoordelen.  
 
Geconcludeerd mag worden dat er op Europees niveau geen effectief rechtsmiddel, noch een 
behoorlijke rechtsgang om te klagen bestaat tegen het plaatsen op de lijst van personen, 
groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden.  
 
Indien de civiele procedure in Nederland zijn beloop heeft gehad staat de weg naar het EHRM 
open om te bezien of het van rechtswege verboden verklaren strijdig is met de bepalingen van 
het EVRM. De minister zelf suggereert in zijn antwoord op de Kamer dat het EHRM 
aanknopingspunten zal kunnen vinden bij het recht op vereniging, artikel 11 EVRM. Dat 
betekent dat de regering erkent dat een inhoudelijke toets door het EHRM op de 
bewijsmiddelen niet mogelijk acht. Een dergelijke toets zou dus de vraag geheel openlaten of 
een dergelijk verbod wel op terechte gronden is gedaan.  
 
Een andere procedure zou kunnen ontstaan indien een prejudiciële vraag zou worden gesteld 
aan het Europese Hof van Justitie. De rechter mag dan alleen vragen stellen over de uitleg van 
het Europese recht. Uitgesloten is bijvoorbeeld de vraag of de plaatsing op de lijsten 
voldoende bewijs is voor een verbodenverklaring. Indien de vraag is of de plaatsing op de 
lijsten terecht is, kan verwezen worden naar de arresten van Kadi en Yusuf, waaruit blijkt dat 
daarop geen inhoudelijk antwoord wordt gegeven. Verder is het stellen van prejudiciële 
vragen niet mogelijk onder de derde pijler, zodat over ‘endogene’ terroristen (geplaatst op de 
lijst bij GBVB 2001/931 en gemarkeerd met een ster) geen prejudiciële vragen gesteld kunnen 
worden.  
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Toetsing op nationaal niveau 
Op nationaal niveau kan men ook naar de rechter stappen. In de eerder genoemde zaak 
Kadi/Raad wordt echter geaccepteerd dat, gezien het feit dat de Verordening dwingend is, de 
rechtsgang tot niets kan leiden.  
 
Ook in de zaak Sison (T-47/03) wordt de rol van de nationale rechter besproken. Deze kan 
worden ingeroepen om de ruimte in de Verordening voor het geven van leefgeld, af te 
dwingen. Dat heeft dus geen betrekking op de plaatsing op de lijst. Tevens wordt duidelijk dat 
de nationale rechter weliswaar ingeroepen kan worden maar dat het ministerie van Financiën 
zich weer met succes kan beroepen op de verordening en de noodzaak om het financiële 
sanctieregime in stand te houden om deze eis af te wijzen.  
 
In de zaak Al Aqsa (Rb. ’s-Gravenhage, 3 juni 2003, LJN: AF9389) speelt het geheime 
karakter van het bewijs dat gebruikt wordt om (rechts) personen op de Europese lijst te 
plaatsen. De rechter worstelt met het dilemma dat hij geen uitspraak kan doen op basis van 
bewijs dat geheim is omdat de op de lijst geplaatste (rechts) persoon zich dan niet kan 
verweren. Pas als de stichting Al Aqsa uitdrukkelijk toestemming geeft voor een 
vertrouwelijke inzage door de rechter en de mogelijkheid tot een verweer laat varen, kan de 
rechter een vonnis schrijven. Het is niet aannemelijk dat (rechts) personen standaard afstand 
zullen doen van hun rechten.  
 
Als een rechtspersoon verboden is op grond van plaatsing op de VN-lijst of de EU-lijst is er 
volgens de minister nog de mogelijkheid om de Staat der Nederlanden voor de burgerlijke 
rechter te dagen. Dit kan door de overheid bijvoorbeeld onrechtmatige daad te verwijten voor 
het verbod omdat het in strijd is met mensenrechten of met de redelijkheid en billijkheid. De 
rechter zal echter alleen toetsen of de rechtspersoon daadwerkelijk op de lijst staat op grond 
waarvan het wordt verboden. Een volle toets ligt niet voor de hand. Er zal sprake moeten zijn 
van een evidente fout, bijvoorbeeld doordat aangetoond kan worden dat de rechtspersoon in 
werkelijkheid helemaal geen banden heeft met de in de lijst genoemde rechtspersoon.  
 
Dat zou betekenen dat plaatsing op de lijst automatisch tot een verbod zou leiden zonder een 
inhoudelijke toets. Dat is in strijd met de hierboven besproken bepalingen van het EVRM en 
het IVBPR. Er zou immers onmiddellijk sprake zijn van een ‘effect’ dat wijst op het bestaan 
van een verdenking van terrorisme. Dat zou het recht verschaffen op het recht onschuldig 
bevonden te worden totdat het tegendeel bewezen is in een eerlijke en open rechtszaak. In die 
rechtszaak moeten de bewijsmiddelen bekeken worden, vooral omdat deze niet eerder door 
een rechter beoordeeld zijn. 
 
De minister verwacht dat de burgerlijke rechter zich wel uit zal laten over de besluiten die op 
Europees niveau worden genomen zodat hij zich kan uitlaten over de lijsten van de VN en de 
EU en verwijst naar de zaak tussen de Vereniging van Juristen voor Vrede tegen de staat (NJ 
2004, 329). In die uitspraak heeft de rechter juist het tegenovergestelde geoordeeld, namelijk 
“Het is niet aan de burgerlijke rechter om … politieke afwegingen te maken. Bovendien dient 
de rechter aan de daartoe geroepen organen van de Staat niet op voorhand de ruimte te 
ontnemen die bij zaken van buitenlands beleid en defensie nu eenmaal nodig is om rekening 
te kunnen houden met onvoorziene omstandigheden.” 
 
De minister verwijst naar de uitspraak van Ashingdane/VK (A 93 (1985)) om aan te geven dat 
vergaande beperkingen op de toegang tot de rechter zijn geaccepteerd. De uitspraak van 
Ashingdane is juist bekend om de regel dat ‘de essentie’ van het recht op toegang niet mag 
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worden beperkt. Het feit dat de schuld al vaststaat voordat men de rechtszaal betreed vanwege 
het feit dat men nu eenmaal op de lijst staat, zou de essentie van de rechtsgang wegnemen.  
 
Indien de rechter die strijd met internationale verdragen wil voorkomen en toch een 
inhoudelijke toets toepast, zijn een aantal scenario’s denkbaar. Ten eerste dat de rechter het 
bewijs niet kan inzien omdat het geheim is of omdat het niet beschikbaar is vanwege het feit 
dat een buitenlandse geheime dienst erover beschikt. Het wordt dan onmogelijk om te 
oordelen of de plaatsing rechtmatig is. Ten tweede dat de rechter het bewijs op een of andere 
manier wel inziet en tot de slotsom komt dat de organisatie geen blaam treft. Ten derde dat de 
rechter het bewijs bekijkt en tot de slotsom komt dat de organisatie terecht op de lijst van 
terroristische organisaties staat.  
 
In de eerste twee gevallen zit de rechter in een onmogelijke positie. Hij heeft de keuze om óf 
de lijsten van de VN en de EU terzijde te leggen en uit te spreken dat de organisatie er 
onterecht op staat óf om de wet buiten toepassing te verklaren. In het eerste geval zou een 
vreemde figuur ontstaan omdat de organisatie door de rechterlijke uitspraak niet van de lijst 
afgehaald wordt en nog gewoon onder het financiële sanctieregime zal staan. Het zou 
overigens in dat geval moedig zijn van Nederland om de financiële sancties eenzijdig op te 
schorten. Dat zou vanuit het oogpunt van de Verenigde Naties echter illegaal zijn, zodat de 
kans dat Nederland deze stap zou zetten, vooralsnog klein is. Indien de rechter bepaalt dat in 
het geval van gebrek aan overtuigend bewijs de wet buiten toepassing moet komen te staan 
zou de wet onmiddellijk zijn effectiviteit verliezen ten opzichte van de reeds bestaande 
mogelijkheid van BW 2:20.  
 
Eveneens zou een plaatsing op de lijst betekenen dat leden van een rechtspersoon 
onmiddellijk strafbaar zouden zijn. De toets die de rechter uitvoert is of de persoon de 
rechtspersoon voortzet, niet of de rechtspersoon terecht verboden wordt. Alleen al het 
aangaan van een rechtzaak tegen de verbodenverklaring van de rechtspersoon zou daarom een 
voortzetting zijn ervan en strafbaar zijn. Dat ontneemt de rechtspersoon iedere mogelijkheid 
om zich tegen een verbodenverklaring te verzetten. Die strafbaarheid zonder een toets op de 
daadwerkelijke terroristische bedoelingen of daden – waar minister Donner in november 2002 
ook al op wees – zou strijdig zijn met de onschuldpresumptie en de mogelijkheid tot een 
effectief rechtsmiddel, genoemd in het EVRM en het IVBPR.  
 

Verandering van het systeem?  
Tijdens het debat van 15 maart jl. is kort gesproken over de verandering van het systeem van 
plaatsing op lijsten van terroristische organisaties. De kansrijkheid van een dergelijk streven 
mag niet worden overschat. De kritiek op de plaatsing op de VN-lijst, bijvoorbeeld, is niet van 
de lucht geweest. Zo spreekt het voor zich dat Zweden erg kritisch is op de procedure, maar 
ook bij andere lidstaten van de VN bestaat een kritische houding. Kofi Annan, de Secretaris-
Generaal heeft zich in het rapport “A More Secure World: Our Shared Responsibility” over 
de procedure ongewoon kritisch uitgelaten. Hij schrijft daarin, “De manier waarop individuen 
en entiteiten worden toegevoegd aan de terroristenlijst die wordt bijgehouden door de 
Veiligheidsraad en de afwezigheid van controle of beroep voor diegene die op de lijst 
geplaatst zijn brengt serieuze legitimiteitsproblemen met zich mee en schendt fundamentele 
mensenrechten en internationaal gewoonterecht.” Een evaluatierapport gevraagd in een 
resolutie van de Veiligheidsraad zelf (1526 (2004)) over het mensenrechtelijke aspect van het 
Sanctiecomité stelde ook voor om organisaties zichzelf te laten verdedigen tegen plaatsing op 
de lijst. 
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Geen van deze kritiek heeft enig effect gehad op het opereren van het Sanctiecomité. Als de 
minister stelt, zoals hij tijdens het debat van 15 maart jl. doet, dat het verbeteren van de 
procedure van het plaatsen op de lijst staand beleid is moet met bovenstaande rekening 
worden gehouden. Bovendien behoort Nederland niet tot de uitgesproken critici van het 
systeem van plaatsing op de VN-lijst. Al met al zal het effect van de toezegging van de 
minister om zich in te spannen voor een verbetering van de procedure waarschijnlijk nihil 
zijn. 
 

Conclusie 
De minister breidt de mogelijkheid tot verbodenverklaring van rechtspersonen uit in BW 2:20. 
Hij doet dit door te bepalen dat rechtspersonen die op de lijsten van personen, groepen of 
entiteiten van de VN of de EU staan verboden zijn. Vervolgens stelt de minister dat 
voortzetting van deze rechtspersonen strafbaar is. De vraag die hier wordt geanalyseerd is of 
deze uitbreiding toelaatbaar is in het systeem van de mensenrechten vastgelegd in onder 
andere het EVRM en het IVBPR.  
 
Het EVRM en het IVBPR eisen dat tegen elke aanklacht een mogelijkheid moet bestaan om 
zich in rechte te verdedigen, en tot het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan, 
onschuldig te worden geacht. Op het niveau van de Verenigde Naties bestaat geen 
onafhankelijk rechterlijk orgaan dat kan oordelen over de rechtmatigheid van de plaatsing op 
de VN-lijst. Hoewel er wel toegang is tot de Europese rechter, kan deze noch de 
gemeenschappelijke standpunten, noch de plaatsing op de VN-lijst toetsen. Tot slot laat het 
wetsvoorstel geen toets van de nationale rechter toe. Mocht deze hier toch toe besluiten dan 
zal deze bij gebrek aan overtuigend bewijs moeten oordelen dat of de VN- en EU-lijsten 
buiten toepassing worden verklaard, wat in strijd is met het VN-Handvest, of dat de wet 
buiten toepassing wordt verklaard, wat de effectiviteit van de wet ondergraaft.  
 
Concluderend moet gesteld worden dat de voorgestelde uitbreiding van de mogelijkheid tot 
verbodenverklaring van BW 2:20 niet in overeenstemming is met het EVRM of het IVBPR.  
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