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PERSBERICHT 

 

Rechtbank vindt de LTTE geen terroristische organisatie 

 

Amsterdam, 21 oktober 2011  -  Vijf Nederlandse Tamils die verdacht werden van lidmaatschap van 

de LTTE zijn vandaag vrijgesproken van het lid zijn van een terroristische organisatie en opruiing. Het 

openbaar ministerie werd deels niet-ontvankelijk verklaard voor tenlastegelegde internationale 

misdrijven, nu van de vijf Nederlandse Tamils, waarvan Victor Koppe, Tamara Buruma en Göran 

Sluiter er twee bijstaan, geen individuele betrokkenheid bij deze internationale misdrijven werd 

tenlastegelegd. De Tamils werden wel veroordeeld voor het vormen van een criminele organisatie met 

het oogmerk op dwang, het organiseren van illegale loterijen en witwassen. Tevens werden zij 

veroordeeld voor het inzamelen van gelden voor de LTTE en het voortzetten van de verboden 

organisatie de LTTE, hetgeen volgens de raadslieden tegenstrijdig is met de eerdere constatering dat 

de LTTE geen terroristische organisatie is. 

 

Vrijspraak terroristische organisatie 

De rechtbank oordeelde dat er op Sri Lanka een niet-internationaal gewapend conflict woedt. Feiten 

die onderdeel zijn van een dergelijk conflict kunnen niet als terroristische misdrijven worden 

beschouwd, maar moeten onder het oorlogsrecht worden beoordeeld.  

 

“Zou dit anders zijn, dan zouden de in de Geneefse Conventies en Protocol II 

toegekende rechten ten onrechte aan personen kunnen worden onthouden.” (vonnis, p. 

21) 

 

Het is niet komen vast te staan dat de LTTE misdrijven pleegde die alle kenmerken van een 

terroristisch misdrijf vertoonden en niet in verband stonden met het gewapende conflict. Daarom kan 

er geen terroristische organisatie worden aangenomen en zijn de Tamils van dit feit 1A vrijgesproken. 

 

Niet-ontvankelijkheid en vrijspraak internationale criminele organisatie 

De Tamils werden ook vervolgd voor het deelnemen aan de LTTE als internationale criminele 

organisatie die het oogmerk had op Sri Lanka onder andere oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de 

menselijkheid te plegen. Hun werd echter geen directe betrokkenheid bij de misdrijven waar de LTTE 

het oogmerk op zou hebben tenlastegelegd, terwijl ook het dossier daar niet van rept. Artikel 6 van het 

tweede protocol bij de Geneefse conventies staat er dan aan in de weg de Tamils te vervolgen, nu dit 

artikel in het eerste en tweede lid, aanhef en onder b, uitsluitend vervolging voor individuele 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid mogelijk maakt in het kader van niet-internationaal gewapende 

conflicten.  
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“[…] vervolging op basis van artikel 140 Sr. betreffende een organisatie die het 

oogmerk heeft misdrijven te plegen (dus enkel op basis van het individuele besluit lid te 

worden of te blijven van een dergelijke organisatie), welke misdrijven verband houden 

met een niet-internationaal gewapend conflict, zonder dat verder enige individuele 

aansprakelijkheid voor het begaan van desbetreffende misdrijven is vereist, zou […] in 

wezen een omzeiling van en dus een inbreuk op het hiervoor in artikel 6 van Protocol II 

beoogde vervolgingsverbod betekenen. Een dergelijke inbreuk kan niet worden 

aanvaard.” (vonnis, p. 23) 

 

Het openbaar-ministerie is dan ook niet-ontvankelijk verklaard voor de ten laste gelegde internationale 

criminele organisatie voor zover die het oogmerk op misdrijven, gepleegd in de context van een niet-

internationaal gewapend conflict, had. Daarnaast was als oogmerk werving voor de gewapende strijd 

in Nederland en het voorhanden hebben van wapens en munitie ten laste gelegd, maar hiervoor achtte 

de rechtbank onvoldoende overtuigend bewijs aanwezig. Ook het ten laste gelegde misdrijf tegen de 

menselijkheid in de vorm van gevangenneming van Tamils kon niet bewezen worden geacht, nu er 

onvoldoende bewijs van een stelselmatige aanval door de LTTE op de Tamilbevolking was. De 

Tamils zijn voor het resterende feit 1B vrijgesproken. 

 

Opruiing (Tamilscholen) 

Het openbaar ministerie had betoogd dat de Tamils opruiende teksten hadden uitgesproken tijdens 

bijeenkomsten en demonstraties, en bovendien DVD’s en kalenders met opruiende teksten hadden. De 

Tamilscholen waren door het openbaar ministerie aangemerkt als plekken waar kinderen zouden 

worden opgeruid of zouden worden geworven voor de gewapende strijd. Op al deze punten zijn de 

Tamils vrijgesproken, nu de rechtbank met de verdediging oordeelde dat de teksten en aangetroffen 

spullen de vrijheid van meningsuiting niet overschreden. 

 

Overtreding Sanctiewet en voortzetting verboden organisatie 

De Tamils zijn veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie die het oogmerk op o.a. 

het overtreden van de sanctiewet had, en zijn daarnaast veroordeeld voor het overtreden van de 

sanctiewet en het voortzetten van een verboden organisatie. Al deze feiten vloeien direct voort uit de 

plaatsing van de LTTE op de EU-terrorismelijst. De rechtbank acht zich gebonden aan het oordeel van 

de Raad de LTTE te plaatsen op die lijst, nu de Nederlandse verbodsbepalingen rechtstreeks 

afhankelijk zijn gesteld van deze beslissingen van de Raad. Daarmee is de rechtbank echter niet-

gemotiveerd voorbij gegaan aan het verweer van de verdediging dat deze wetgeving in strijd is met het 

legaliteitsbeginsel, de vrijheid van vereniging en vergadering, het recht op een rechtsmiddel en het 

recht op een eerlijk proces (artikelen 7, 11, 13 en 6 EVRM). 
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Victor Koppe zegt: 

“Het is een tegenstrijdig vonnis. Aan de ene kant wordt aan de hand van Europees recht geoordeeld 

dat de LTTE niet als terroristische organisatie kan worden aangemerkt, waaruit moet voortvloeien dat 

de plaatsing op de EU-lijst dus verkeerd is. Maar aan de andere kant wordt die plaatsing wel als basis 

voor een strafbepaling gebruikt. Die plaatsing is echter alleen maar gedaan onder druk van de VS, dat 

blijkt uit een interne memo van de ambassade van de VS in Sri Lanka dat door Wikileaks naar buiten 

is gebracht. Daarmee wordt een politiek besluit feitelijk belangrijker gemaakt dan een rechterlijk 

oordeel.” 

 

De Tamils zijn uiteindelijk tot forse straffen veroordeeld (2,5 en 5 jaar). De verdediging beraadt zich 

nog op de vraag of hoger beroep zal worden ingesteld. 

 

 

Contactpersoon: mr. Victor Koppe – Böhler Advocaten, Keizersgracht 560-562, 1017 EM 

Amsterdam. Tel.: +31 (0)20-344 62 00, e-mail: vkoppe@bohler.eu  

 

 


