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Ministeriële regeling van de Minister van Algemene Zaken 

tot wijziging van de Sanctielandsregeling in verband met 

nieuwe sancties van de Verenigde Naties en de Europese 

Unie 
 

 
 

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

In overweging genomen hebbende:                                          

- dat het noodzakelijk is om internationale verplichtingen tot het 

vaststellen van beperkende maatregelen, ofwel Verenigde Naties- en 

Europese Unie-sancties, te implementeren;  

- dat de implementatie van Verenigde Naties- en Europese Unie deze 

sancties door middel van wijziging van de Sanctielandsregeling is 

gebaseerd op artikel 2 van de Sanctielandsverordening;  

- dat sinds de totstandkoming van de Sanctielandsregeling meerdere 

nieuwe sancties door de Europese Unie en de Verenigde Naties zijn 

aangenomen, en dat implementatie van deze sancties tijdelijk achterwege 

is gebleven;  

- dat het noodzakelijk is deze sancties alsnog ook in Sint Maarten te 

implementeren;  

- dat het wenselijk is om gelijktijdig enkele wetstechnische verbeteringen 

door te voeren in artikelen 4 en 6, alsmede een nieuw artikel 6a van de 

Sanctielandsregeling in te voeren.  

 

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 van de Sanctielandsverordening; 

 

 
BESLUIT: 

 

 
 
Artikel I Wijziging Sanctielandsregeling 

 

De Sanctielandsregeling wordt als volgt gewijzigd:  
 
A 
 
Artikel 2, eerste lid, komt als volgt te luiden:   
 

1. Van toepassing is: 

a. Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese 

Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen 

tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten 

No. 67 



AB 2021, no. 67 
 

2 

in verband met de situatie in Afghanistan (PbEU 2011 L199), 

artikelen 2, 3 en 8; 

b. Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese 

Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke 

beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten 

die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk 

en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer 

van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot 

versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de 

bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten 

aanzien van de Taliban van Afghanistan (PbEU 2002, L 139), 

artikelen 2, 3, 4, 5, eerste en tweede lid; 

c. Verordening (EU) nr. 2016/1686 van de Raad van de Europese 

Unie van 20 september 2016 tot vaststelling van bijkomende 

beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en 

daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of 

lichamen (Pb EU 2016, L 255), artikelen 2, 9, 10, eerste lid, en 

11; 

d. Verordening (EU) nr. 2018/1542 van de Raad van de Europese 

Unie 15 oktober 2018 betreffende beperkende maatregelen tegen 

de proliferatie en het gebruik van chemische wapens (PbEU 2018, 

L 259), artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste lid, en 

artikel 8; 

e. Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese 

Unie van 20 december 2002 tot uitvoering van de 

Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe 

diamant (PbEG 2002 L 358), artikel 3, artikel 11, en artikel 24, 

tweede lid; 

f. Verordening (EG) nr. 254/2003 van de Raad van de Europese 

Unie van 11 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering 

voor de internationale handel in ruwe diamant (PbEG 2003 L 36), 

artikel.1; 

g. Verordening (EG) nr. 257/2003 van de Commissie van de 

Europese Gemeenschappen van 11 februari 2003 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese 

Unie tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de 

internationale handel in ruwe diamant (Pb EG 2003 L 36), artikel 

1; 

h. Verordening (EU) nr. 2019/796 van de Raad van de Europese 

Unie van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen 

cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen (PbEU 

2019, LI 129), artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 8, eerste lid, 

en artikel 9; 

i. Verordening (EU) nr. 2020/1998 van de Raad van de Europese 

Unie van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen 

tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (PbEU 2020, 

LI 410), artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 9, eerste lid, en 

artikel 10; 

j. Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese 

Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende 

maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog 

op de strijd tegen het terrorisme (PbEG 2001 L 344), artikelen 2, 

eerste en tweede lid, 3 en 4; 

k. Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van de Europese 

Unie van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen 

president Loekasjenko en bepaalde functionarissen van Belarus 
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(Pb EG 2006 L 134), artikelen 1 bis, eerste lid, 1 ter, eerste lid, 2, 

eerste, tweede en derde lid, en 5; 

l. Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie 

van 2 mei 2013 betreffende de beperkende maatregelen tegen 

Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

194/2008 (PbEU 2013 L121), artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste 

en tweede lid, artikel 3 bis, eerste, derde en vierde lid, artikel 3 

ter, eerste lid, artikel 3 quater, eerste lid, artikel 4 bis, eerste en 

tweede lid, artikel 4 sexies, eerste lid en artikel 4 octie; 

m. Verordening 2015/1755 van de Raad van de Europese Unie van 1 

oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht 

van de situatie in Burundi (PbEU 2015 L 257), artikel 2, eerste en 

tweede lid, artikel 7, eerste lid, en artikel 8; 

n. Verordening 224/2014 van de Raad van de Europese Unie van 10 

maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van 

de Centraal-Afrikaanse Republiek (PbEU 2014, L70), artikelen 2, 

5, eerste en tweede lid, 11, eerste lid, en 12; 

o. Verklaring van de Europese Raad van Madrid van 27 Juni 1989 

met betrekking politieke situatie (schending mensenrechten, 

bloedige onderdrukken van de studentenopstanden), Sanctie 

regeling Republiek van China; 

p. Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van de Europese 

Unie van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende 

maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo 

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (Pb EG 

2005 L 152), artikel 2 en 3; 

q. Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van de Europese 

Unie van 18 juli 2005 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde 

specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die 

handelen in strijd met het wapenembargo tegen de 

Democratische Republiek Congo (Pb EG 2005 L193), artikel 1 bis, 

artikel 2, artikel 6, eerste lid, en artikel 7; 

r. Verordening 101/2011 van de Raad van de Europese Unie van 4 

februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen 

bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in 

Tunesië (Pb EU 2011, L31), artikel 1; 

s. Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van de Europese 

Unie van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde 

specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek 

Guinee (Pb EG 2009 L 346), artikel 6 en artikel 12, eerste lid; 

t. Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van de Europese 

Unie van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten 

aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de 

vrede, veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau 

bedreigen (PbEU 2012 L 119), artikel 2 en artikel 8; 

u. Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van de Europese 

Unie van 7 juli 2003 (Pb EG 2003 L 169) betreffende bepaalde 

specifieke restricties op de economische en financiële 

betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

2465/96, artikelen 2, 3, eerste lid, 4, 7 en 8, eerste lid;  

v. Verordening (EG) nr. 1799/2003 van de Raad van de Europese 

Unie van 13 oktober 2003 (PbEG 2003 L 264) tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende bepaalde specifieke 

restricties op de economische en financiële betrekkingen met 

Irak, artikel 1; 

w. Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van de Europese 

Unie van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen 

tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met 

de situatie in Iran (PbEU 2011 L 100), artikel 1,2 en 4; 
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x. Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van de Europese 

Unie van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten 

aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 

961/2010 (PbEU 2012 L 88), artikel 2 bis, eerste lid, artikel 2 

quater, derde lid, artikel 3 bis, eerste en derde lid, artikel 4 bis, 

eerste lid, artikel 4 ter, artikel 4 quater, artikel 5, artikel 10 

quinquies, eerste lid, artikel 15 bis, eerste lid, artikel 23, eerste 

tot en met vierde lid, artikel 23 bis, eerste tot en met vierde lid, 

artikel 29, eerste lid, tweede volzin, artikel 36, artikel 37, eerste 

en tweede lid, artikel 40, eerste lid en artikel 41; 

y. Verordening 1352/2014 van de Raad van de Europese Unie van 

18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in 

verband met de situatie in Jemen (PbEU 2014 L 365), 1 bis, 

artikel 2, artikel 9, eerste lid en artikel 10 van; 

z. Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad van de Europese 

Unie van 21 februari 2006 tot vaststelling van specifieke 

beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die ervan 

worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige 

Libanese premier Rafiq Hariri (Pb EG 2006 L 51), artikelen 2 en 5; 

aa. Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van de Europese 

Unie van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende 

maatregelen ten aanzien van Libanon (Pb EG 2006 L 267), artikel 

2; 

bb. Verordening (EU) nr. 2016/44 van de Raad van de Europese Unie 

van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het 

licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening 

(EU) nr. 204/2011 (PbEU 2016 L12), artikel 2, eerste en tweede 

lid, artikel 2 bis, eerste lid, artikel 3, eerste lid, artikel 4, artikel 5, 

artikel 15, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en artikel 18, 

eerste en tweede lid; 

cc. Verordening (EU) nr. 2017/1770 van de Raad van de Europese 

Unie van 28 september 2017 betreffende beperkende 

maatregelen in het licht van de situatie in Mali (PbEU 2017, L 

251),; artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste lid, en 

artikel 8; 

dd. Verordening (EU) nr. 2019/1716 van de Raad van de Europese 

Unie van 14 oktober 2019 betreffende beperkende maatregelen in 

het licht van de situatie in Nicaragua (PbEU 2019, L 262), artikel 

2, eerste en tweede lid, artikel 8, eerste lid, en artikel 9;  

ee. Verordening (EU) 2019/985 van de Raad van de Europese Unie 

van 17 juni 2019 tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1001 

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in 

de Republiek der Maldiven (PbEU 2019, L160), artikel.1; 

ff. Verordening (EU) nr. 2017/1509 van de Raad van de Europese 

Unie van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen 

tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 329/2017 (PbEU 2017, L 224), artikel 3, 

eerste lid, artikel 5, artikel 7, eerste lid, artikel 10, eerste lid, 

artikel 11 tot en met artikel 13, artikel 15, artikel 16 bis, artikel 

16 ter, artikel 16 quater, artikel 16 quinquies, artikel 16 septies, 

artikel 16 nonies, artikel 16 undecies, artikel 16 duodecies, artikel 

16 terdecies, artikel 16 quaterdecies, artikel 16 quindecies, artikel 

16 septdecies, artikel 17, artikel 18, eerste lid, artikel 20, eerste 

lid, artikel 21, eerste en tweede lid, artikel 23, artikel 24, artikel 

26, artikel 28, artikel 30 tot en met 32, artikel 34, eerste tot en 

met derde lid, artikel 38, vierde lid, artikel 39, eerste lid, artikel 

41, eerste lid, artikel 43, eerste lid, artikel 44 bis, artikel 50, 

eerste lid, en artikel 52; 
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gg. Verordening (EU) 2017/1548 van de Raad van 14 september 

2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende 

beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek 

Korea (PbEU 2017, L 237), artikel.1; 

hh. Verordening (EU) 2017/1836 van de Raad van de Europese Unie 

van 10 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 

2017/1509 van de Raad betreffende beperkende maatregelen 

tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (PbEU 2017, L 

261), artikel.1; 

ii. Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 

maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde 

personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in 

Oekraïne (PbEU 2014, L66), 2, 8 eerste lid, en 9; 

jj. Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 

maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking 

tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en 

onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PbEU 

2014, L78), artikel 2, artikel 2a, eerste en tweede lid, artikel 3, 

artikel 3a, eerste en tweede lid, artikel 4, artikel 5, eerste, tweede 

en derde lid, aanhef en artikel 12; 

kk. Verordening (EG) nr 692/2014 van de Raad van de Europese Unie 

van 23 juni 2014 betreffende beperkingen op de invoer in de Unie 

van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol, als 

antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (PbEU 

2014, L183), artikel 2, artikel 2bis, eerste lid, artikel 2ter, eerste 

en tweede lid, artikel 2quater, eerste en derde lid, artikel 

2quinquies, eerste en tweede lid, en artikel 4; 

ll. Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van de Europese Unie 

van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het 

licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening 

(EU) nr. 442/2011 (PbEU 2012 L 16), artikel 2bis, eerste lid, 

artikel 2 ter, eerste lid, artikel 2 quater, eerste lid, artikel 3, 

eerste en vierde lid, artikel 3 bis, artikel 4, eerste lid, artikel 5, 

eerste lid, artikel 6, artikel 7 bis, eerste lid, artikel 8, eerste lid, 

artikel 9, artikel 11, artikel 11 bis, eerste lid, artikel 11 ter, eerste 

lid, artikel 11quater, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 13, 

eerste en tweede lid, artikel 14, artikel 19, tweede lid, artikel 24, 

artikel 25, artikel 26, eerste en vierde lid, artikel 26 bis, eerste lid 

aanhef en derde lid, artikel 27 bis en artikel 29, eerste lid; 

mm. Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van de Europese 

Unie van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in 

verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 

1184/2005 (PbEU 2014, L 203), artikelen 2, 5, eerste en tweede 

lid, 9, eerste lid, en 10; 

nn. Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van de Europese 

Unie van 27 januari 2003 betreffende een aantal beperkende 

maatregelen ten aanzien van Somalië (Pb EG 2003 L 24), 

artikelen 1, 2, 3 bis, 3 ter, eerste lid, en 3 quater, eerste lid; 

oo. Verordening 101/2011 van de Raad van de Europese Unie van 4 

februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen 

bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in 

Tunesië (PbEU 2011, L31), artikel.1; 

pp. Verordening 2019/1890 van de Raad van 11 november 2019 

betreffende beperkende maatregelen in het licht van 

ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel 

van de Middellandse Zee (PbEU 2019, L 291), artikel 2, eerste en 

tweede lid, artikel 7, eerste lid, en artikel 8; 
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qq. Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van de Europese 

Unie van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen 

in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L 295), 

artikel 2, eerste lid, artikel 3, artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste 

lid, artikel 8, eerste en tweede lid, artikel 12, eerste lid, en artikel 

14; 

rr. Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van de Europese 

Unie van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende 

maatregelen tegen Zimbabwe (Pb EG 2004 L 55), artikelen 2, 3, 6 

en 8; 

ss. Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van de Europese 

Unie van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het 

licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van 

Verordening (EU) nr. 748/2014 (PbEU 2015 L 117), artikel 2, 

artikel 5, artikel 14, eerste lid, en artikel 15; 

 

 

B  
 
Aan artikel 4 worden twee leden toegevoegd, luidende:  
5. Het tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing 

op personen en organisaties waarop krachtens de Nederlandse 
Sanctieregeling terrorisme 2007-II een aanwijzing door de minister 

van Buitenlandse Zaken van toepassing is.  
6.  Een sanctie op grond van artikel 2 is niet van toepassing in 

gevallen, bepaald bij de van toepassing zijnde verordening. 
 
 
C  
 

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:  
 
Artikel 6a 

1. Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire 
technologie, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te 
verkopen of te leveren aan, door of uit te voeren naar, dan wel 
over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, 

natuurlijke personen, rechtspersonen of entiteiten in of voor 
gebruik in of ten behoeve van de hierna genoemde landen, 
ongeacht het land van oorsprong: 

a. Belarus 
b. Birma/Myanmar 
c. Centraal-Afrikaanse Republiek 

d. China 
e. Congo 
f. Iran 
g. Irak 
h. Jemen 
i. Libanon 

j. Noord-Korea 

k. Oekraïne 
l. Sudan 
m. Syrië 
n. Somalië  
o. Venezuela 
p. Zimbabwe 
q. Zuid Sudan 

 
2. Een verbod op grond van het eerste lid is niet van toepassing in 

gevallen, bepaald bij een van de hierna genoemde besluiten 
betreffende beperkende maatregelen, vastgesteld op voet van 
artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in het 
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kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en 

Veiligheidsbeleid van de Europese Unie: 
  

a.   Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van de Europese 
Unie van 15 oktober 2012 betreffende beperkende 

maatregelen tegen Belarus (PbEU 2012, L 285); Artikel 
1b; 

b.   Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van de Europese 
Unie betreffende de politieke situatie in Birma 
(belemmering nationale verzoening, schending mensen 
rechten, onrechtmatige detentie van oppositieleiders en 
het opleggen van dwangarbeid door het militaire regime), 

(PbEU 2013 L 111); Artikel 2a; 
c.   Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van de Europese 

Unie van 23 december 2013 betreffende beperkende 
maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (PbEU 2013, L 352), laatstelijk gewijzigd door 
Besluit (GBVB) 2016/1446 van de Raad van 31 

augustus2016 (PbEU 2016, L 235); Artikel 2; 
d.   Verklaring van de Europese Raad van Madrid van 27 Juni 

1989 met betrekking politieke situatie (schending 
mensenrechten, bloedige onderdrukken van de 
studentenopstanden) in China; 

e.   Besluit 2010/788/GBVB van de Raad van de Europese 
Unie van 20 december 2010 betreffende beperkende 

maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en 
tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/369/GBVB  (PbEU L 336);  

f.   Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van de 
Europese Unie van 12 april 2011 betreffende beperkende 
maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en 
lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb L 100); 

Artikel 4;    
g.   Verordening (EG) nr. 1799/2003 van de Raad van de 

Europese Unie van 13 oktober 2003 (PbEG L 264) tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 betreffende 
bepaalde specifieke restricties op de economische en 
financiële betrekkingen met Irak; (PbEU L 169); Artikel 

1b; 
h.   Verordening 1352/2014 van de Raad van de Europese 

Unie van 18 december 2014 betreffende beperkende 
maatregelen in verband met de situatie in Jemen (Pb L 
365); 1a; 

i.  Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van de 
Europese Unie van 25 september 2006 betreffende 

bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van 
Libanon (Pb EG L 267); Artikel 3; 

j.  Verordening (EU) 2017/1836 van de Raad van de 
Europese Unie van 10 oktober 2017 tot wijziging van 
Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad betreffende 

beperkende maatregelen tegen de Democratische 
Volksrepubliek Korea (PbEU 2017, L 261); Artikelen 2 en 

3;  
k.   Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese 

Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende 
maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale 
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van 
Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78); 

Artikelen 1a, 1b en 1c 
l.   Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van de 

Europese Unie van 10 juli 2014 betreffende beperkende 
maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en 
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Verordening (EG) nr. 1184/2005 (Pb 2014, L 203); Artikel 

3; 
m.   Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van de 

Europese Unie van 10 juli 2014 betreffende beperkende 
maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1184/2005 (Pb 2014, L 203); Artikel 
3; 

n.   Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van de 
Europese Unie van 27 januari 2003 betreffende een aantal 
beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië (Pb EG 
L 24); Artikel 2; 

o.   Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van de 
Europese Unie van 13 november 2017 betreffende 
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in 
Venezuela (PbEU 2017, L 295); Artikel 2; 

p.   Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van de 
Europese Unie van 19 februari 2004 inzake bepaalde 

beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (Pb EG L 55); 
Artikel 2; 

q.   Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van de 
Europese Unie van 7 mei 2015 betreffende beperkende 
maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en 
tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014 (Pb L 
117); Artikel 3; 

 
 

D 
 
Artikel II Slotartikel  
  
  

Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in 
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de 

eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze 
wordt geplaatst. Dit voorstel komt overeen met de 
inwerkingtredingsbepaling van de Sanctielandsregeling.  

 

 
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad 
geplaatst. 
  

 

 
 
De twintigste September 2021  
De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 
 

                               Uitgegeven de achttiende oktober 2021 
                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 

                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
Algemeen deel 

Sint Maarten is sinds de orkanen van 2017 in gebreke gebleven met de 
implementatie van de door de Verenigde Naties en de Europese Unie 

opgelegde internationale sancties. Deze regeling beoogt alsnog te voldoen 
aan deze internationale verplichting van Sint Maarten. Er is voorts gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om wetstechnische verbetering door te 
voeren in artikelen 4 en 6 van de Sanctielandsverordening, en tevens de 
invoering van een nieuw artikel 6a. In het artikelsgewijs deel wordt nader 
ingegaan op deze wijzigingen.  

 

Artikelsgewijs deel 

Artikel I 

A 

De wijzigingen in artikel 2 betreft het toevoegen van de sancties van de 
Verenigde Naties en de Europese Unie (hierna: VN- en EU-sancties), die 
nog implementatie behoeven alsmede het doorvoeren van enkele 

wetstechnische verbeteringen. De sancties zijn opgenomen in alfabetische 
volgorde. Een deel van deze sancties was reeds opgenomen in de 
Sanctielandsregeling uit 2017 en betreft dus geen nieuwe sancties. Deze 
sancties zijn opgenomen zodat deze nader gespecificeerd konden worden, 
door middel van het toevoegen van de artikelen waarop de sancties 
betrekking hebben. Bovendien wordt door het opnemen van zowel de 
nieuwe als de bestaande sancties een totaaloverzicht gegeven van alle 

geldende sancties. Een ander deel van de sancties betreffen nieuwe 

sancties, die sinds de totstandkoming van de Sanctielandsregeling door de 
EU en VN zijn aangenomen. Deze sancties worden door middel van de 
onderhavige wijziging van de Sanctielandsregeling geïmplementeerd. De 
nieuwe sancties betreffen beperkende maatregelen gericht op Venezuela, 
Nicaragua, Belarus, Burundi, Birma, China, Congo, Egypte, Guinee, 
Guinee-Bissau, Irak, Mali, Moldavië, Somalië, Tunesië en Zimbabwe 

alsmede op het tegengaan van de proliferatie en het gebruik van 
chemische wapens.  

 

B 

Deze wijziging betreft een verruiming alsmede een wetstechnische 
verbetering. Het nieuwe vijfde lid vormt de koppeling tussen de 

Nederlandse nationale terrorismelijst met die van Sint Maarten. Hiermee 

wordt onder andere voorkomen dat personen, die op de Nederlandse 
terrorismelijst staan, financiële transacties kunnen verrichten in Sint 
Maarten.  
Artikel 4, zesde lid, geeft aan dat er uitzonderingen zijn op de verboden. 
Hierbij is, met het oog op eventuele wijzigingen in de loop der tijd, 
gekozen is om de uitzonderingsartikelen niet bij nummer te noemen.  
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C 

De toevoeging van artikel 6a betreft een verbetering van de 
Sanctielandsregeling met als doel het opnemen van wapenembargo’s in de 
rechtsorde. Besluiten, genoemd onder artikel 2, eerste lid, hebben geen 
directe werking; besluiten zijn alleen van toepassing op de lidstaten maar 

niet op diens inwoners. Wapenembargo is een opdracht aan de lidstaat om 
te zorgen dat men (iedereen) zich eraan houdt. Door toevoeging van 
artikel 6a worden de wapenembargo’s in de rechtsorde binnengehaald.  

  

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

                                    

                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


