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No. MJO/
ARU JA
MINISTERIëLE BEKHIKKING
VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE EN ONDERWIIS
Gelezeru
Het schrijven van de voorzitter van het Nationaal Sanciecomité als bedoeld in artikel 10, eerste
Iid, van het Sanuiebesluit bexrijding terrorisme en terrorisme|nancierîng (AB 2010 no. 27) d.d.
23 oktober 2013, adviserende tct vastqelling van een Iijst als bedoeld in artikel 2. eerste Iid, van
voormeld besluit;
o|-egende:
Dat in bet kader van de op Aruba rustende internationale verplichtingen ter voorkoming en
bestrijding van terrorisme en terrorismeônanciering, voo|oeiende uit de aanbevelingen van de
Financial Action Task Force (FATF). fondsen en vermogensbe|anddelen dienen te worden
bevroren van personen en organisaties waarvan op grond van de Resoluties 1267 en 1373 van
de VN Veiligheids|ad is va|gexelda dat zij zich inlaten met terroriqische adiviteiten en de
|nanciering van terroristische aciviteàen;
Gelet op:
Artikel 2, eerste Iid, van het Sanciebesluit bestrijding terrorisme en terrorismesnanciering (AB
2010 no. 27)9
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HEEFT BESLOTEN:
1. Als personen, rechtspersonen en andere entiteiten als bedoeld in artikel 2 , eerste Iid, van
het Sanaie|sluit bekrijding terrorisme en œrrorisme|nanciering (AB 2010 no. 27) worden
aangewezen de in de bijlage bij deze ministeriële beschikking opgenomen personen,
rechtspe|onen en andere entèeiten;
11. In de bijlage worden a|omatisch de wijzigingen verwerkt die in de bijlagen bij de
Uitvœringsverordeningen ter uitvoering van artikel 2, Iid 3, van de Verordening (EG) nr.
2580/2001 van de Europese Unie worden aangebracht;
111. In de bijlage kunnen bij nadere ministeriële beschikking àndere personeh, rechtspersonen
en entiteiten worden opgenomen;
IV. De Centrale Bank van Aruba wordt op grond |n artikel 2, tweede Iid, van het SanGiebesluit
bexrijding terrorisme en terrorismesnanciering gemachtigd om de Iijst als bedoeld in het
bepaalde onder 1, bij te houden.
Oranjestad,
e ' rnoemd
2 0 %Uï. lblö
N4ocht U het niet eens zijn |et deze beslissing dan kunt U binnen zes |eken bez|aar aantekenen bij het Secreta|aat van de
Bez|arad|esco | |i|ie van de LAR.
Afstl|fift dezer te zenden aan:
@ De Procureur-Generaal
@ De diredeur van de Directie Wetgeving en Juridische zaken
*. De president van de Centrale Bank van Aruba
@ Het hoofd van het Meldpupt Ongebruikelijke Ransacties
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L 201/10 I-W-'| Nb|catehd| de Eurolyese Unie 26.7.201 3
|O|GS|O||G (EU) Nr. 714/2013 VAN DE RAAD
en 25 je 2015
tot uleFoeri|' vaa artâd A M 3.- v'erorde| m <. zs|/ztx)1 vw' =W vecrxeke Ixwxkezzde
|egden twbepazde pexen en |œdten mdâu eog op & |4+ hd terrœlsna en
tot htâeAkhg van U|||| |UI nr. 116$2012
DE RAA| VA| DE EUROPE| tzqE,
Gezien het Verdrag betrefœlde de vrerkù:g van de Europese
(J|i|y
Gezien Vmlrlteïng (EG) nr. 2580/2001 wan de Raad van 27 decemèuyr 2001 inzake specifleàr llqlerke.nde maatt.qden tegen
buupaalde peazone.n en |tiœitml met het oog op de stzijd tegen
het terîx|zne (% en met name artilcd 2, lid 3
De 11au heeft vaqtgexelâ dat & in de bijhge bj deze
verorllm:| genoemde Nsonm groepen en eadte|ten
betzpkkœl zjn geweest bj telnetLsie daden in de
zin vazl a| 1, leden 2 en 3, van œne|clorœês
Stanent 2001/9;1/Gm en de RV van 27 december 2001 g) betrdfendr de tx'paeaùlg van speciâe.ke
znutregd= ter best|ijthî van het tenx|risme (kt ten
nnnxien van hen e| beslkssing is genomen door een
bevoegde instaùtie in de zin van aîïïkel 1, Ed 4, van
dat g||lappdjk stmtdpun: en dat ze oaçkrwolwn
moelen bljven aan de in Aœonlerung (|(9 nr.
258$2001 vaxgeatdde spedâelœ beperkende rrsaatrego
1|.
Overwqende hetgeen wlgt:
De Raad heeft op 10 decembc'r 201 2 uwoepvœo||
réng $1.4 nr. 1 1 69/2012 (5 to: uitzoerùlg 5ran artûr,l 2,
lid 3. waù Vetxlrdeeg (EG) 1.lr. 25:0/2001 vastg|tddy
wwbij een bjgewm'l|e Ept van personen, p.0e1)| en
entàdten waarop Verpnàming (EG) nr. 2580/2901 van
tcèepusing ts, woa!t v|tgeâtdd.
De Raad hee.ft vax|steld (1at er nog = bjkomende
groep betrokkea b geweest bij tertozis|e acevjtdten
al bedoeld in a1111a1 1, lid 2 en lid 3, vaa Ge.meeeappdjk sta'tndpmt .'!001/931/GBW. dat ten a0z1| 5.an
hen een beslissing is genomçn deor een buwegde instanue in de zin en a!tikrz 1, ûd 4, van dat gemeens|ap
pelijk sœtdptux eq t1at deze Ftxp moet wtmlen toegevœgd en de D>t van pe.rscmen groepen en Otàdten
waarop de n'Gelen 2 3 en 4 van G|e|lap|jk
Standpv|t 2 0û1/931/|B| va| toepa|ùag zjn. E| besBssbng ona de groep aan te v|jzen hee| gecn gevolgen
voor legitieme |andële overdr|ten nu Libanon noch
op het -1e.r10 van bijsœd, wmatxlnde hutnazzit|
lltîlp, door de Evzopese de en haar lidstaten is Libatmn.
De lijst van Jqrsonen, gn)qyml en cttiteitml waarop Veronlen|g ||) nr. 2 589/2001 van toep|s| à, |oet
||ov|o|6g Mqxden bijgewfrkt |1 |RVOedng|
v|o|e|g || nr. l 169/2 01 2 || |o| k|drokken,
De Raad beeft aaa de pemonen, groepen en en|tdten
waazwlr dit prmktimrb mogdijk was motiveegen verstrekt waa wordt torgelicht wmarotn zj in Uirvoe|pverordeg (EW rm 1169/2012 zijn qlgenomeru
Via e| in het lhlh'rz|%| v à |îlrspe.sd Unk beketxlgenmwe kennisg|g heeft de Raad al de te Uitvoerïgov=rdeg $tp nr. 11 69/201 2 opgenomtn personen, glouq)ol en entitdten meegœleekl (1at hij besloten
heeft hen op de îjst te hantlhavmu Tevem heeft hij de
behqykkck pe.lwnezl, groepen en ealuteiten meeâetheâd IEFlQ' DE VOLGENDE Vi:ROPDENM VASTGF.OHI:
dat het mogelijk is de Raad om de motivering voor
hun phatœy op de |jst te verzthelcan voor zover (1eze
niet meds aan hen is meegededtt
Artil 1
De in artikd 2, Jid 3, van Vuvordenkg (EG) nr. 258072001
bedo|| ûj| Tzordt verzangen door de |jst ùl de bliage bij
De Raad heeû een vo|etlige heroverw+g venîcàt van geze veroajezuu
|.
de ljst van Ilemonen, groepen e.a entitéitea vaarop Y'erordezultv (EG) om 2580/2901 van toepœse| 1% hetgeen
ivvolge artikd 2, lid 3, vxm die velordenïg vereist ks.
Daarbj hee.ft hj relçoning gelzolxkn met de öpmangen zrtjjej z
die door betrokk|en aau de Raad zijn voorgdegi
Uiwoap|||g 61.| nr. 11û9/2012 wordt ingu|kken.
g) PB L 344 en 28.12.2001, blz- 70.
(2) PB L 3:7. van 11.12.2012, blz. 2. (q PB L 344 man 28.)2.2*1, bk. 93.
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26.7.2013 I'''-'RIQ. Nbli|eblad van de Etuope-'œ Unie t 201/11
|1 3
Deze vœordeténg eeedt in wking op de dag van de bekendmœng ervan in ha Pjâlkafks| ygn à
F|OIMR Unk.
Deze veiordezu| 1 verbûldend in al haar onderdden en is redltstxes to-se|jk in elke
hdstaat
Gedaan te Brussd, 25 je 2013.
Vxr à R=l
De |r
L |crs
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BWAGE
ujœ wan per| grow ja eawv-' en al hgoelu in a| 1
1. PHLRRNFX
1. XB||LLAIG Hùmaed (a|| hluxafa |bduz|x), gebon| op 11.8.1960 ùz han. F||| |:004878
2. AL-NMSEK Abdeœ|n'm Htte Mo|amed, grboren in A1 l1.. &audi-Al|q sauM onleraxn
3. M YACOUB, 2|r2111n S'tlih Molzaaœnd, geboren op 16.1p.::66 in Tma, sateAréz; cmtaivrA ondertkau
4. A||ABSL:| |rt| spœoour |b||), gebop| op 6.3.1|55 of: 5.3.1:5, in kan. kaans en A |||onv
ond-|âoo. P||| |2002515 qra|; p|peoru 477845448 ||S); nadona| ideo||||js nrc 07447833
T|rF|;a|eR 15 nuaal 2016 (A| Rn'|œnnq h|||) '
5. B|tpfER| hlohûn|e; (&b| |bu zt|| a|| S|BDQ|L a| Abu z|k||, geboa| op :.3,1978 | Azawerçkm jçederbndl Sd vau de Iàétztkmol
6. FAA|Q;, Soâœ|e Yau|e, ggbozen op 10.9.1971 | Ajjn|, Alge|je |d van | Tak|r al |-||r|'
7. IZZ.AL.DW, Hann talàs GARBAYA. A%m| is sA.m % shïww| Latel uloon, sboyec ja jgjj z
Lè ' ' ' '
ênov, Lèanees onderdam
2. MOHAMME O.D KhaRd 51| (21| AIA Lalem; |x BIN gpvm. Fau gà Adbam ahs Joxx. Asjsafat
Nabàk |X| wMlûlol), Khalld Atlhul gelxhran op 14.4.1965 of 1,3.1964 it) 1%|taap pas'plxprk |. 4:8$5|
?. SHAHI AI Abdul Reza talias |1 Rca shakk alias Abdœ Reza Sh!ak alias Abdoro slxaltk a| Abdolreza
Sbahkï. a|es Abdul.Reza Ks'tllkm ahs Hajj Ytuset éas Ijaji Yus| aaô Hajji y ,a:: aus Hg yurât akas yumf
Abuelekhl, geboren rond 1957 Ja 11|2 Adre.mse!K (1) Karmannhnh km (2) Ttwbasz' |1:x pmvinde Ikcu
ja '
10. SE|C|tRE Al Ghohœn, geboa| rond 1|65 | Teheran, kau
11. 50LE| Qasem tms Ghasem s01e|. alias Qasmi sulapztaa, ahs Qaoem sokymant gus Qasçm sohp
maai, m| Qœm 521'=%ni ahs Qarem solxxaui dias Qasem snlaîmxm' a| Qasem stueawzj sborea op
11.3.1957 | ûan; haans ond-|o=n. pa|| |08827 graans |plos|uek p|poo|, aj|gra| | 199:, ||
genera/-|j|
2. GAOEPEN EN F.N'I'lHi|
1. Nu Nklat Ckg|nàaion (ANO). tahs htah Roroluuo|e Raai AlabLsclla R|wluutxee Mgad| zwme
ù:zteaber, en Rmlkdondx Ozgarè|e van sodaâœcbe Moslitnsl
2. M.Aq&a Mm|enbëadu
3. ALA4ss =M.
4. AI-TO en |-lûjm
5. Babblr Kbaba
6. Comrrnmire 1| of the Fluûppkl|, ûwludef Nu'| People's Arnzr (NPA) luipijnmz
7. Gama'a lklamiyya (lhmitkxhe Greepl, talias Al.Gazzœ'a at-klamim, IG)
8. àlaznt BG Doku Aklmlkr . Cephe (IBDA/Q (Fzont vaq voolvocht| vr hct Gmte Islamiuxhe ockœnl
9. Ham| (ùèegrqxn ltamas-la |.D| d.9a=)
,10. 'MPi| Weugd vaa Hezbollah| (ook beàend is wuile' mw Weugd vap yemec|vdix Nllhpluh Hizbullak
ilizbolkl, Hezbahh, 1111011|. Hizbu| Hizb :11* en 41û|1 van de Jiie'l ten al Hnmou rajyportu&
eettbedew waarender de Extenx yeddson|l.
11. Hizbul Mtjahideen (1.1|
12. Hofstad|ep
13. Holy Land Ftadatioa for Relief and Devdopmem
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26.7.201 3 I-'--INL Nbn|îeblad van de litux|jyxe Uzge L zcljl ;
14. ïn|ational sikh rou:h Fetkration (js'1.:)
15. Klsali'ma Zilltkhll Fonx tKzy)
16. Koer|e A|HI| (pm talias œëk oaq zoxGacg.l
1 7. B|jdingxjm van Taagl Felam . om
1:. Ejérdto de Llleradön Nadonal Fauonaal Bcxjdinpk|
19. lhal| iskzcic J2l&d (PW (Mesqjnse ksla|tkche yiiladl
20. Popdar From for the râeratbn of Pa|e I13FI.S (volksfro| voor de k-ujtling van I'alexllml
21. Pepular Front for the Iclleratkm of Palexke-œ| commnnd talias Np.c.ceaal cozzlnxand pptp-tytl jvolks.
front voor de b|jding van lb|exkbl-a| commxnan) '
22. Ftlm'a AI=aII| Revoludon| de Cobmjia |uq (Rwolu|on- SMJIIICA| nu colombh)
23. Denimd HA Kurhlltp Pateiieesi p|jq, tëias rlsvzànd so1 pvojtzoze uny1: alias pev soj) (iu.
voluqone Volhb|jdin|j|qpaj
24. AXIIIt'IO Luminckq| $: (ucàtœd Padl
25. Sqchtlug A1 Aqsa tahô S|chting Al A1= Nedclan: a| al Aqsa Nellutodl
26. Tmbazen Azaëa Ktlrtlbtan . Te tali| Kurdistaa Fzoedom yécom pacbe vusutkv|l, Kllraiexn
Freedom Hawks (ïoerdzche V|jhd||nll
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