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DE MINISTERS VAN ALGEMENE ZAKEN, 

FINANCIËN, JUSTITIE EN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE; 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

    Dat het noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de 

internationale rechtsorde en de daarop betrekking hebbende internationale 

afspraken een onmiddellijke voorziening te treffen tot implementatie van 

de sancties opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan 

Libië met betrekking tot het financiële, goederen, lucht- en 

personenverkeer;  

 

Gelet op: 

 

Resolutie 1970 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 26 

februari 2011; 

 

Resolutie 1973 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 17 

maart 2011; 

 

Artikel 7 van de Sanctielandsverordening; 

 

BESLUITEN: 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

a. Libië:  de Grote Libisch- Arabische Socialistische Volksjamahiriyah; 

b. Resolutie 1970: Resolutie 1970 van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties van 26 februari 2011; 

c. Resolutie 1973: Resolutie 1973 van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties van 17 maart 2011. 

 

 

No. 15 
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Artikel 2 

 

1. Het is een ieder verboden direct of indirect enige beheers- of 
beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden, activa, 
kapitaal en andere financiële en economische middelen die door in Sint 
Maarten gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere 
ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of 

indirect toebehoren aan of ter beschikking staan van dan wel direct of 
indirect beheerd worden door natuurlijke personen, ondernemingen of 
instellingen als bedoeld in Annex II van Resolutie 1970, Annex II van 
Resolutie 1973, of zijn aangewezen door het Comité van de Verenigde 
Naties, bedoeld in paragraaf 24 van Resolutie 1970. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op 
vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, 

ondernemingen of instellingen.  

 

 

Artikel 3 

 

1. Het is een ieder verboden direct of indirect betalingen te verrichten, op 
welke wijze ook, aan natuurlijke personen, ondernemingen of 
instellingen als bedoeld in Annex II van Resolutie 1970, Annex II van 
Resolutie 1973, of zijn aangewezen door het Comité van de Verenigde 

Naties, bedoeld in paragraaf 24 van Resolutie 1970, dan wel te 
ontvangen. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op 

vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, 

ondernemingen of instellingen. 

 

Artikel 4 

 

1. Het is een ieder verboden direct of indirect kapitaal of andere financiële 
middelen ter beschikking te stellen dan wel in beheer te geven aan 
natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen als bedoeld in 
Annex II van Resolutie 1970, Annex II van Resolutie 1973, of zijn 
aangewezen door het Comité van de Verenigde Naties, bedoeld in 

paragraaf 24 van Resolutie 1970.  
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op 

vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, 
ondernemingen of instellingen. 

        
Artikel 5 
 

De in de artikelen 2 tot en met 4 bedoelde verboden gelden niet ten aanzien 

van de in de paragrafen 19 en 21 van Resolutie 1970  genoemde 
uitzonderingen. 
    
 
Artikel 6 

 
1. Het is een ieder verboden om vanuit dan wel via Sint Maarten of door 

tussenkomst van haar ingezetenen of met behulp van in Sint Maarten 
geregistreerde vaartuigen,  wapens, munitie en andere militaire 
materialen als bedoeld in de paragrafen 9 en 10 van Resolutie 1970, 
direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel 
door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Libië of voor gebruik 

in of ten behoeve van Libië.  
2. Het is een ieder verboden om vanuit dan wel via Sint Maarten Libië te 

voorzien van gewapende huurlingen. 

3. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de in 
paragraaf 9, onderdeel a tot en met c, van Resolutie 1970 genoemde 
uitzonderingen.   
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Artikel 7 
 
1. Door de zorg van de Minister van Financiën, in overeenstemming met 

de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie, wordt vracht geïnspecteerd op de luchthaven, in de 
haven, en van vaartuigen en luchtvaartuigen die zich op dan wel boven 
de volle zee bevinden, die van en naar Libië varen dan wel vliegen, 
waarvan wordt vermoed dat deze goederen vervoeren die verboden 
zijn op grond van de paragrafen 9 en 10 van Resolutie 1970. 

2. De Minister van Algemene Zaken bericht de Minister van Buitenlandse 
Zaken over de inspecties die op dan wel boven de volle zee zijn 

uitgevoerd en dient hierover tevens een rapport in. De Minister van 
Buitenlandse Zaken bericht vervolgens de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties en het Comité van de Verenigde Naties, bedoeld in 
paragraaf 24 van Resolutie 1970, over de inspecties die op dan wel 

boven de volle zee zijn uitgevoerd en dient tevens het door de Minister 
van Algemene Zaken ingediende rapport in bij dit Comité. 

 
Artikel 8 
 
1. Het is luchtvaartuigen, die in Sint Maarten geregistreerd zijn, verboden 

om vluchten in het luchtruim van Libië  uit te voeren, tenzij het 
vluchten betreft voor humanitaire doeleinden.  

2. Het is luchtvaartuigen, die in Libië  zijn geregistreerd, of die eigendom 

zijn van dan wel beheerd worden door Libische burgers of bedrijven, 
verboden om vanuit Sint Maarten op te stijgen, op Sint Maarten te 
landen, dan wel gebruik te maken van het Sint Maartense luchtruim 
voor een doorvlucht, tenzij het Comité van de Verenigde Naties, 
bedoeld in paragraaf 24 van Resolutie 1970 de betreffende vlucht heeft 

goedgekeurd of er sprake is van een noodlanding. 
3. Het is elk luchtvaartuig verboden om vanuit Sint Maarten op te stijgen, 

op Sint Maarten te landen, dan wel gebruik te maken van het Sint 
Maartense luchtruim voor een doorvlucht, indien er gegrond vermoeden 
bestaat dat het luchtvaartuig goederen vervoert die op grond van de 
paragrafen 9 en 10 van Resolutie 1970 verboden zijn, met inbegrip van 
gewapende huurlingen. 

4. Het in het derde lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van 

noodlandingen.  
 

Artikel 9 
 
1. Het is natuurlijke personen, genoemd in Annex I van Resoluties 1970 

en 1973, of aangewezen zijn door het Comité van de Verenigde Naties, 
bedoeld in paragraaf 24 van Resolutie 1970, alsmede hun familieleden, 

verboden Sint Maarten in te reizen dan wel via Sint Maarten door te 
reizen.  

2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de in 
paragraaf 16 van Resolutie 1970 genoemde uitzonderingen. 

3. Onder natuurlijke personen als bedoeld in het eerste lid, worden niet 
begrepen ingezetenen van Sint Maarten, alsmede andere natuurlijke 
personen waarop de Landsverordening Toelating en Uitzetting niet van 

toepassing is. 
 
 
Artikel 10 
 
Het is een ieder verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te 

verlenen aan handelingen die ingevolge de artikelen 2 tot en met 4, 6, 8 en 
9 van deze regeling verboden zijn.  
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Artikel 11 

 
1. De Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming met de 

betrokken minister  of ministers, gehoord de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten, naar aanleiding van een bij hem daartoe 

schriftelijk ingediend verzoek ontheffing verlenen van de in artikelen 2 
tot en met 4, 6, 8 en 10 opgenomen verboden. 

2. De in het eerste lid bedoelde ontheffing wordt niet verleend voor het in 
artikel 9 genoemde verbod. 

 
 
Artikel 12 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van dag na de dagtekening 
van het Afkondigingsblad waarin zij wordt geplaatst.  
 

 
Artikel 13 

 
Deze  regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Libië 2011. 
 

 

 

Deze regeling zal (met de toelichting) in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken, 

S.A. Wescot-Williams 

 

 

De Minister van Financiën, 

H. Shigemoto 

 

 

De Minister van Justitie, 

R.E. Duncan 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Toerisme 

F. A. Meyers 

 

 

                 Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011 

                De Minister van Algemene Zaken, 
                S.A. Wescot-Williams 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

Ter veroordeling van het gebruik van geweld ten aanzien van de burgers 

van Libië, de schending van de mensenrechten en de inbreuk op het 

international humanitair recht heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties een tweetal resoluties aangenomen. 

 

In Resoluties 1970 van 26 februari 2011 en 1973 van 17 maart 2011 heeft 

de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties  besloten tot het opleggen van 

sancties aan Libië  die bijdragen aan de bestrijding van het geweld tegen 

burgers, tegen de mensenrechtenschendingen en de schending van het 

internationaal humanitair recht. Deze sancties omvatten  onder andere 

reisbeperkingen voor een aantal sleutelfiguren van het Libische bewind, 

een wapen embargo, een no-fly zone en beperkende maatregelen inzake 

het financiële verkeer. De onderhavige regeling strekt tot implementatie 

van de sancties in Sint Maarten. 

 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikelen 2 tot en met 5 
 
In deze artikelen wordt het verboden om enig financieel verkeer te 
hebben met de in Annex II van Resolutie 1970 en Annex II van Resolutie 
1973 genoemde personen, ondernemingen, instellingen of met anderen 

door het Comité van de Verenigde Naties aangewezen personen, 
ondernemingen en instellingen dan wel hun vertegenwoordigers. Dit 
houdt o.a. tevens in dat het verboden is voor rechtspersonen, 
ondernemingen of andere instellingen, waarvan de hiervoor genoemde 
personen, ondernemingen of instellingen aandelen bezitten of geheel of 
gedeeltelijk controleren, aan deze zelfde personen, ondernemingen of 
instellingen financiële en economische middelen ter beschikking te 

stellen, alsmede hun aandelen te vergroten of te verkleinen. Deze 
personen, ondernemingen of instellingen hebben evenmin de 
mogelijkheid om hun stemrecht uit te oefenen en bestuurders te 
benoemen en ontslaan. In artikel 5 wordt hier een aantal uitzonderingen 
op gemaakt. 
Er is gekozen voor de termen “gelden, activa, kapitaal of andere 

financiële en economische middelen” die ruim geïnterpreteerd dienen te 
worden: deposito's bij (financiële) instellingen, saldi op rekeningen, 

contanten, cheques, verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen 
inclusief aandelen(kapitaal), certificaten van waardepapieren, obligaties, 
promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten en 
goederen vallen allen onder de werkingsfeer van deze regeling. Hiermee 
is aansluiting gezocht bij de termen “funds, financial resources en 

economic resources” zoals deze in de resoluties zijn opgenomen.   
 
Alle financiële tegoeden en andere tegoeden die door deze maatregelen 
worden bevroren, worden, conform de genoemde resoluties, zo snel 
mogelijk ter beschikking aan en ten gunste van het Libische volk 
gesteld.   
 

Artikel 6 
 
In dit artikel wordt het verboden om vanuit dan wel via Sint Maarten 

Libië te voorzien van wapens, munitie, andere militaire materialen en 
gewapende huurlingen. In het derde lid wordt voor de eerste twee 
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categorieën in een aantal situaties, conform paragraaf 9, onderdeel a tot 

met c, hierop een uitzondering gemaakt. 
 
Artikel 7 
 

In paragraaf 13 tot en met 16 van Resolutie 1973 worden regels gesteld 
ten aanzien van het inspecteren van luchtvaartuigen en vaartuigen 
waarvan wordt vermoed dat zij goederen vervoeren die verboden zijn 
op grond van de paragrafen 9 en 10 van Resolutie 1970. Dit artikel 
geeft  uitvoering aan die regels. De Ministers van Financiën en 
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie stellen de 
Minister van Algemene Zaken op de hoogte van dergelijke inspecties. 

De Minister van Algemene Zaken dient de Minister van Buitenlandse 
Zaken, als vertegenwoordiger van het Koninkrijk, van inspecties op dan 
wel boven de volle zee te berichten en daar ook verslag van te doen. De 
Minister van Buitenlandse Zaken zal dan vervolgens de Secretaris-

Generaal van de Verenigde Naties en het Comité van de Verenigde 
Naties hierover berichten en het door de Minister van Algemene Zaken 

opgestelde rapport aan hen doen toekomen.  
 
Artikel 8 
 
Dit artikel heeft betrekking op het luchtverkeer in zowel het Sint 
Maartense als Libische luchtruim. Er is een totaal vluchtverbod in het 
Libische luchtruim voor in Sint Maarten geregistreerde luchtvaartuigen, 

tenzij het gaat om vluchten voor humanitaire doeleinden. Daarnaast is 
het verboden om als luchtvaartuig vanuit Sint Maarten op te stijgen, op 
Sint Maarten te landen dan wel gebruik te maken van het Sint 
Maartense luchtruim indien het luchtvaartuig in Libië is geregistreerd of 
in eigendom is van dan wel beheerd wordt door Libische burgers of 

bedrijven, tenzij de vlucht is goedgekeurd door het Comité van de 
Verenigde Naties, of er sprake is van een noodlanding. Tot slot geldt 

voor elk luchtvaartuig dat het verboden is vanuit Sint Maarten op te 
stijgen, op Sint Maarten te landen dan wel gebruik te maken van het 
Sint Maartense luchtruim indien gegronde redenen bestaan dat het 
goederen vervoert zoals bijvoorbeeld wapens, munitie, militaire 
voertuigen en onderdelen.  
   

Artikel 9 
 
Paragraaf 15 van Resolutie 1970  en paragraaf 22 van Resolutie 1973 
verplicht landen om personen die in Annex I van de genoemde resoluties 
zijn genoemd, te verbieden in dan wel via hun land te reizen. Dit artikel 
geeft uitvoering aan deze verplichting. Het zondert ingezetenen van Sint 
Maarten alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening 

Toelating en Uitzetting niet van toepassing is, daarvan uit. Verder geldt het 
verbod ook niet ten aanzien van de in paragraaf 16 van Resolutie 1970 
genoemde uitzonderingen.   
 
Artikel 11 
 
Dit artikel biedt de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming 

met de betrokken minister, de mogelijkheid om ontheffing te verlenen, 
conform artikel 9 van de Sanctielandsverordening, op de in deze  
regeling opgenomen verboden, met uitzondering van artikel 9 van deze 
regeling. Hiervoor heeft (hebben) de minister(s) geen bevoegdheid. 
 
Artikel 12 

 
In dit artikel wordt een uitzondering gemaakt op artikel 127 van de 

Staatsregeling van Sint Maarten waarin aan het Constitutioneel Hof de 
mogelijkheid is gegeven om een bekrachtigde, maar nog niet in werking 
getreden wettelijke regeling te toetsen aan de Staatsregeling. De 
Ombudsman is bevoegd om uiterlijk zes weken na bekrachtiging een 
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zaak aanhangig te maken. Hierop wordt in het derde lid van artikel 127 

een uitzondering gemaakt indien er sprake is van een spoedeisend 
belang. In de Landsverordening Constitutioneel Hof wordt in artikel 17, 
tweede lid verder uitgewerkt in welke vier gevallen er sprake is van een 
spoedeisend belang. De vierde uitzonderingsgrond betreft internationale 

regelgeving. Het spoedeisend belang om op zeer korte termijn tot 
implementatie over te kunnen gaan van de sancties opgelegd door de 
Veiligheidsraad aan Libië nopen tot het inroepen van de voornoemde 
uitzonderingsgrond. 

  

 

 

De Minister van Algemene Zaken, 

S.A. Wescot-Williams 

 

 

De Minister van Financiën, 

H. Shigemoto 

 

 

De Minister van Justitie, 

R.E. Duncan 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Toerisme 

F. A. Meyers 

 


