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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1211/2011, ingediend door Custodia Gómez Zamora (Spaanse 
nationaliteit), namens Juan Luis Gil Ruiz, over de wederrechtelijke 
ontvreemding van zijn in Marokko opererende bedrijf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener schrijft namens haar echtgenoot, een Spaans staatsburger, die de enige directeur (met 
56% van de aandelen) was van een bedrijf dat door hem in Marokko werd geleid, namelijk 
Congelados Saharaui SARL. Op een niet nader genoemde datum werd hij in Marokko in 
detentie geplaatst en verloor hij zijn bedrijf, waarvan de exploitatie sinds 2005 is voortgezet 
onder een naar zeggen onrechtmatige bewindvoerder. In 2007 heeft de heer Gil Ruiz in 
beroep een klacht ingediend bij de Marokkaanse handelskamer in Marrakech, waarin hij eiste 
dat de onrechtmatige directievergadering van 29 mei 2005 nietig zou worden verklaard en het 
bedrijf weer in zijn bezit zou worden gesteld. De rechter wees zijn eisen toe, maar het vonnis 
is niet ten uitvoer gelegd. Indiener licht toe dat zij de zaak hebben voorgelegd aan de koning 
van Spanje, het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de regionale en plaatselijke 
autoriteiten van Andalusië, de ombudsman van Andalusië en de Spaanse vertegenwoordiging 
in Marokko, en geen antwoord hebben ontvangen. Alleen de Spaanse ombudsman heeft 
geantwoord en de klacht geregistreerd onder referentienummer 08015170.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Volgens de informatie die de Commissie heeft ontvangen, is de zaak na tussenkomst van de 
Spaanse ambassade in behandeling bij de strafrechtbank van Agadir, die is verzocht het arrest 
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van de handelskamer van Marrakech te bevestigen en te doen toepassen. De Commissie volgt 
deze zaak op de voet, in nauwe samenwerking met de EU-delegatie in Rabat en de Spaanse 
ambassade in Marokko. Zolang de zaak bij Marokkaanse rechtbanken in behandeling is, kan 
de Commissie echter niet tussenkomen.

De Commissie vestigt de aandacht van indiener op het bestaande bilaterale verdrag tussen 
Spanje en Marokko van 1989 over de wederzijdse bevordering en bescherming van 
investeringen. Dit verdrag bevat een aantal strenge rechtsbeschermingsnormen die de 
benadeelde investeerder via internationale arbitrage rechtstreeks kan inroepen tegen het 
gastland waar hij heeft geïnvesteerd.

Momenteel bestaat er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en Marokko over de 
bescherming van investeringen. Dit vormt wel een essentieel onderdeel van de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst waarover in de toekomst zal worden onderhandeld met vier 
Euromed-landen (Egypte, Tunesië, Jordanië en Marokko). De Commissie hoopt dat het 
opnemen van strenge normen ter bescherming van investeringen in deze toekomstige 
overeenkomsten zal bijdragen tot meer rechtszekerheid en een grotere stabiliteit van de EU-
investeringen in de regio.

De Commissie kan niet tussenkomen in een rechtszaak die voor de nationale rechtbanken van 
Marokko in behandeling is. De Commissie steunt echter de inspanningen om de definitieve 
beslechting van het geschil te bespoedigen.


