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Vragen van het lid Verhagen (CDA)
aan de ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van
Buitenlandse Zaken over de EU-lijst
inzake terroristische organisaties.
(Ingezonden 9 januari 2002)

1
Zijn de berichten waar dat de
Nederlandse regering verhinderd
heeft dat de PKK op de EU-lijst van
terroristische organisaties is
gekomen?1

2
Zo ja, op grond van welke redenen
heeft Nederland zich doelbewust
ervoor ingespannen de PKK van de
EU-lijst te weren?

3
Waarom spreken in het
NRC-Handelsblad van 29 december
jongstleden de woordvoerder van de
BVD en de woordvoerder van
Buitenlandse Zaken elkaar tegen waar
het gaat om het Nederlandse
standpunt hierover?

4
Welke landen beschouwen op dit
moment de PKK als een terroristische
organisatie?

5
In welke landen is op dit moment de
PKK een verboden organisatie?

6
Welke gevolgen verwacht de
Nederlandse regering van het feit dat

Nederland in tegenstelling tot andere
landen de PKK niet wil verbieden?

7
Welke maatregelen zal de
Nederlandse regering nemen in het
kader van het Wetboek van strafrecht
naar aanleiding van de
totstandkoming van de EU-lijst van
terroristische organisaties?

8
Zal er ten gevolge van de
totstandkoming van de EU-lijst van
terroristische organisaties een
eensluidend beleid tot stand komen
in de verschillende EU-lidstaten ten
aanzien van de op de lijst
voorkomende organisaties?

9
Bent u bereid om bij een herziening
van de EU-lijst van terroristische
organisaties uw standpunt inzake de
PKK te heroverwegen, indien de PKK
in een land als Duitsland op dat
moment nog steeds verboden is?

10
Zo nee, waarom niet?

1 NRC, 29 december 2001, NRC, 2 januari jl.

Antwoord

Antwoord van minister De Vries
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
ministers van Buitenlandse Zaken en
Justitie. (Ontvangen 31 januari 2002)

1, 2 en 3
Berichten als bedoeld berusten op
een misverstand. De werkelijke

situatie is als volgt. Op 27 december
jl. heeft de EU een
Gemeenschappelijk Standpunt en een
bijbehorende uitvoeringsverordening
aangenomen waarmee op basis van
een lijst van personen en organisaties
de tegoeden van deze personen en
organisaties bevroren dienen te
worden. De besluitvorming met
betrekking tot deze lijst geschiedt op
basis van unanimiteit. Er is derhalve
uitdrukkelijk geen sprake van een
verbodenverklaring van de op de lijst
voorkomende organisaties. Met de
verordening geeft de EU uitvoering
aan de in de VN
Veiligheidsraadresolutie 1373
gestelde verplichting tot het nemen
van maatregelen tegen de
financiering van personen en
terroristische organisaties. Over het
voorstaande Gemeenschappelijk
Standpunt en de EU-verordening
werd tijdens de Algemene Raad van
10 december jl. reeds een politiek
akkoord bereikt (zie ook verslag
DIE/646 aan Uw Kamer van 12
december 2001). Mede met het oog
op uitvoering van
VN-Veiligheidsresolutie 1373 en
verzoeken van de Verenigde Staten
was het de intentie van het Belgisch
voorzitterschap om nog voor uiterlijk
2001 het bevriezingsinstrument te
activeren. In EU-kader kon binnen dit
beperkte tijdsbestek echter slechts
over een beperkt aantal
organisaties/personen direct
consensus worden bereikt door
enkele lidstaten. Ten aanzien van een
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aantal andere organisaties werd door
enkele lidstaten een
studievoorbehoud gemaakt.
Nederland heeft ten aanzien van de
PKK een studievoorbehoud gemaakt.
Het Nederlands standpunt met
betrekking tot opname van de PKK op
de lijst bij de hierboven genoemde
verordening is nog niet vastgesteld.
De regering zal, ter voorbereiding op
besluitvorming in Brussel, op korte
termijn een standpunt innemen. De
discussie over de vraag welke
personen en organisaties op de
betreffende EU-lijst worden
opgenomen, zal worden voortgezet.
Daarnaast zal voor wat betreft de
personen en organisaties die reeds
op de lijst zijn opgenomen
halfjaarlijks worden geëvalueerd of
de gronden die hebben geleid tot
plaatsing op de lijst, nog steeds
bestaan.

4, 5 en 6
Binnen de EU is de PKK in elk geval
sinds enige jaren verboden in
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
In Frankrijk geldt sinds enige jaren
een verbod op aan de PKK gelieerde
organisaties. Het feit dat de PKK zelf
in Frankrijk niet verboden is, berust
niet op politieke doch op
juridisch-technische gronden. Wij
verwijzen in dit verband naar de
antwoorden op de vragen over de
oprichting van een Koerdisch
parlement in ballingschap.1

7 en 8
De EU-Verordening bevriezing
tegoeden heeft rechtstreekse werking
in alle EU-Lidstaten en derhalve ook
in Nederland. De tegoeden van de
personen en organisaties op de lijst
bij bovengenoemde verordening
zullen in alle EU-Lidstaten worden
bevroren. De minister van Financiën
en de financiële toezichthouders zijn
belast met de uitvoering van de
maatregel. Er worden naar aanleiding
van deze EU-Verordening geen
maatregelen in het kader van het
Wetboek van Strafrecht genomen.
Het bevriezen van tegoeden is geen
strafrechtelijke, maar een
administratiefrechtelijke handeling.

9 en 10
Zie ook het antwoord op de vragen 1
en 2. De discussie over de vraag of
een organisatie als de PKK thuishoort
op de lijst van organisaties waarvan
de tegoeden bevroren moeten
worden staat los van de vraag of die

organisatie in deze of gene lidstaat
verboden is.

1 Aanhangsel Handelingen nr. 733,
vergaderjaar 1994–1995.
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