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Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 17
februari 2017 tot wijziging van het Sanctielandsbesluit

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,
In overweging genomen hebbende:
Dat het noodzakelijk is enkele VN-Veiligheidsraadresoluties, evenals
verordeningen, gemeenschappelijke standpunten en besluiten vastgesteld
in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
van de Europese Unie te implementeren;
Gelet op artikelen 2 en 3 van het Sanctielandsbesluit;
BESLUIT:
Artikel 1
Het Sanctielandsbesluit wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
A
Onderdeel e komt te luiden:
e. Verordening (EU) nr. 881/2002 van de Raad 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
(EU) 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 (PB
2002, L 139), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr.
1683/2016 van de Commissie van 19 september 2016 (Pb 2016, L 254),
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1739/2016 van de Commissie van 29
september 2016 (Pb 2016, L 264), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1827
van de Commissie van 14 oktober 2016 (Pb. 2016, L 279),
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1906/2016 van de Commissie van 28
oktober 2016 (Pb. 2016. L 295) en Uitvoeringsverordening (EU) nr.
2262/2016 van de Commissie van 15 december 2016 (Pb. 2016, L 342).
B
Onderdeel o komt te luiden:
o. Verordening (EU) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007
betreffende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek
Korea (Pb. 2007, L 88), laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 2016/1831 van de Commissie van 10 oktober 2016 (Pb. 2016, L
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280) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/2215 van de Commissie van
8 december 2016 (Pb. 2016, L 334).
C
Onderdeel p komt te luiden:
p. Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april
2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische
Volksrepubliek Korea (Pb. 2007, L 88), laatstelijk gewijzigd door Besluit
2016/2144/GBVB van de Raad van 6 december 2016 (Pb. 2016, L 332).
D
De onderdelen w en x komen te luiden:
w. Verordening (EU) nr. 44/2016 van de Raad van 18 januari 2016
betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië en
tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2
maart 2011 (Pb. 2016, L 12), laatstelijk gewijzigd door
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1752/2016 van de Raad van 30 september
2016 (Pb 2016, L 268).
x. Besluit 2015/1333/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 31 juli
2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in
Libië (Pb 2015, L 206), laatstelijk gewijzigd door Besluit 2016/1755/GBVB
van de Raad van 30 september 2016 (Pb 2016, L 268).
E
Onderdeel y komt te luiden:
y. Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en
tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (Pb 2012, L 16),
laatstelijk gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1735/2016 van
de Raad van 29 september 2016 (Pb. 2016, L 264),
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1893/2016 van de Raad van 27 oktober
2016 (Pb. 2016, L 293), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1984/2016 van
de Raad van 14 november 2016 (Pb. 2016, L 305), Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1996/2016 van de Raad van 15 november 2016 (Pb. 2016, L
308), en Verordening (EU) nr. 2137/2016 van de Raad van 6 december
2016 (Pb. 2016, L 332).
F
Onderdeel z komt te luiden:
z. Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende
beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit
2011/273/GBVB (Pb. 2011, L 319), laatstelijk gewijzigd door
Uitvoeringsbesluit 2016/1746/GBVB van de Raad van 29 september 2016
(Pb. 2016, L 264), Uitvoeringsbesluit 2016/1897/GBVB van de Raad van
27 oktober 2016 (Pb. 2016, L 293) en Uitvoeringsbesluit 2016/985 van de
Raad van 14 november 2016 (Pb. 2016, L 305).
G
De onderdelen aa, jj, kk en pp komen te luiden:
aa. Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende
beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb. 2013, L 147), laatstelijk
gewijzigd door Besluit 2016/2144/GBVB van de Raad van 6 december
2016 (Pb. 216, L 332)
jj. Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van de Europese Unie betreffende
beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen
in het licht van de situatie in Oekraïne, laatstelijk gewijzigd door Besluit
2016/1961/GBVB van de Raad van 8 november 2016 ((Pb. 2016, L 301).
kk. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 259/214 van de Raad van 16 maart
2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de
territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne
ondermijnen of bedreigen (Pb 2104, L 78), laatstelijk gewijzigd door
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1955/2016 van de Raad van 8 november
2016 (Pb 2016, L 301).
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Artikel 2
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.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

De Minister van Algemene Zaken
De zeventiende februari 2017

Uitgegeven de eenentwintigste maart 2017
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING:
Algemeen deel
Sint Maarten is gehouden internationale sancties te implementeren op
grond van artikel 25 van het Handvest van de Verenigde Staten en artikel
3 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het Sanctielandsbesluit (A.B. 2016, no. 10) bundelt alle in Sint Maarten
geïmplementeerde sanctiemaatregelen samen. Hierdoor is het
overzichtelijk welke sancties er van toepassing zijn.
Het Sanctielandsbesluit is zodanig opgesteld, dat het geschikt is om
nieuwe sancties eenvoudig vast te stellen en vastgestelde sancties
eenvoudig te wijzigen. De essentiële bepaling voor implementatie van
internationale sancties is artikel 2, eerste lid, waar per onderdeel elke
internationale sanctie wordt geïmplementeerd. Als een sanctie wordt
ingetrokken of gewijzigd, behoeft alleen dat onderdeel te worden
gewijzigd. Dat kan, op grond van artikel 3, eerste lid, van het
Sanctielandsbesluit, bij ministeriële regeling. Het Sanctielandsbesluit is op
17 februari 2016 bekrachtigd.
De afgelopen maanden hebben de Raad en de Commissie van de Europese
Unie wederom ten aanzien van een aantal sancties aanpassingen
doorgevoerd. Met de onderhavige wijziging van het Sanctielandsbesluit
worden deze aanpassingen in Sint Maarten geïmplementeerd.
Financiële paragraaf
De onderhavige ministeriële regeling brengt geen financiële consequenties
met zich mee voor het Land.
De goederen- en technische beperkingen in de onderhavige regelingen
hebben geen gevolgen voor de bedrijvigheid van ondernemingen die actief
zijn in Sint Maarten, omdat Sint Maarten dergelijke goederen niet
produceert. In het geval bij de controle op de invoer, uitvoer en transit een
product op de sanctielijst wordt aangetroffen zal dat consequenties hebben
voor de exporteur, importeur en verhandelaar en niet voor het land Sint
Maarten.
Het is mogelijk dat bepaalde personen en instanties die worden getroffen
door financiële en economische sancties betrekkingen onderhouden met
financiële instellingen in Sint Maarten. Mocht dat al het geval zijn dan
zullen deze instellingen die tegoeden moeten bevriezen. Dat kan deze
instellingen raken; echter niet het land Sint Maarten.
Met de uitvoering van deze sanctiemaatregelen zijn o.a. het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties, de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten en de Douane belast. Dit wordt echter onderdeel van hun
toezichthoudende functie.
Artikelsgewijs deel
Artikel I
Ten aanzien van Al Qaida en Da-esh/ISIS, alsmede ten aanzien van een
aantal landen zijn de volgende wijzigingen opgetreden:
Al Qaida/ Da-esh/ISIS
Het VN sanctiecomité voerde met verschillende besluiten de volgende
wijzigingen door aan de terrorismelijst: aanpassing van gegevens van zes
personen en de de-listing van drie personen. Dit is door de Europese
Commissie tenuitvoergelegd in Uitvoeringsverordeningen (EU) nrs.
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2016/1683, 2016/1739, 2016/1827, 2016/1906. Daarnaast heeft het VN
sanctiecomité een persoon, een Russische onderdaan, toegevoegd aan de
sanctielijst voor terrorisme gelieerd aan Al Qaida en Da-esh/ISIS. Dit is
door de Europese Commissie tenuitvoergelegd in Uitvoeringsverordening
(EU) 2016/2262.
Noord-Korea
Het VN sanctiecomité heeft de lijst met sensitieve goederen m.b.t. NoordKorea aangepast. Het gaat om goederen die bruikbaar zijn voor
nucleaire/raketdoeleinden of biologische en chemische wapens. Hierop zijn
verbodsbepalingen op de overdracht, aankoop en verlening van technische
bijstand van toepassing. Deze door de VN doorgevoerde aanpassing van de
lijst met sensitieve goederen m.b.t. Noord-Korea is door de Europese
Commissie tenuitvoergelegd met Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1831.
Daarnaast nam de Algemene Vergadering van de VN op 30 november 2016
Resolutie 2321 (2016) aan, waarmee opnieuw aanvullende sancties
werden ingesteld tegen Noord-Korea. Er zijn o.a. elf personen en tien
entiteiten aan de sanctielijst toegevoegd. Dit is door de Raad van de EU
tenuitvoergelegd met Raadsbesluit (GBVB) 2016/2217 en door de
Europese Commissie met Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2215.
Libië
Op 30 september 2016 werden de listings van de drie zogenoemde
“spoilers”(bedervers) van het vredesproces met zes maanden verlengd.
Zie daarvoor Raadsbesluit (GBVB) 2016/1755 en Uitvoeringsverordening
(EU) van de Raad 2016/1752.
Syrië
Eind september 2016 zijn in het kader van de jaarlijkse herziening een
aantal aanpassingen doorgevoerd met Raadsbesluit (GBVB) 2016/1755 en
Uitvoeringsverordening (EU) van de Raad 2016/1735.
Op de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2016 werd besproken dat,
gezien de ernst van de situatie in Syrië, additionele sancties zouden
worden ingesteld. Dit is tenuitvoergelegd met respectievelijk tien en
achttien nieuwe listings Zie Raadsbesluiten (GBVB) 2016/1897 en
2016/1985, en Uitvoeringsverordeningen (EU) van de Raad 2016/1897 en
2016/1984.
Daarnaast heeft de EU de humanitaire uitzondering voor het verbod op de
aankoop van brandstof in Syrië aangepast, waardoor het gemakkelijker
moet worden voor humanitaire organisaties om hier gebruik van te maken.
Er wordt een vergelijkbare uitzondering gemaakt voor het verbod op het
beschikbaar stellen van economische middelen aan geliste personen en
entiteiten. Gewezen kan worden op Raadsbesluit (GBVB) 2016/2144 en
Verordening (EU) 2016/2137.
Oekraïne
Op 8 november 2016 voegde de Europese Unie zes personen toe aan de
sanctielijst. Het gaat om personen die voor de Krim zijn verkozen in het
Russische parlement. De listings passen in het EU niet-erkenningsbeleid
van de illegale annexatie van de Krim. Gewezen kan worden op
Raadsbesluit (GBVB) 2016/1961 en Uitvoeringsverordening (EU)
2016/1955 van de Raad.
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Rusland
De financiële en economische sancties tegen Rusland (de zogenaamde
“fase 3-sancties”) zijn met zes maanden verlengd tot 31 juli 2017. Dit
volgde op de constatering dat de Minsk-akkoorden, waaraan de sancties
zijn gekoppeld, nog onvoldoende zijn uitgevoerd. Gewezen kan worden op
Raadsbesluit (GBVB) 2016/2315.
Artikel II
De bevoegdheid van de Ombudsman om bekrachtigde maar niet in
werking getreden wettelijke regelingen voor te leggen aan het
Constitutionele Hof kan in uitzonderlijke gevallen met een spoedeisend
belang buiten toepassing worden gelaten. Bij deze ministeriële regelingen
is sprake van een spoedeisend belang als bedoeld in artikel 127, derde lid,
van de Staatsregeling, zoals nader uitgewerkt in artikel 17, tweede lid,
onderdeel b, van de Landsverordening. Deze spoedige datum van
inwerkingtreding is noodzakelijk, omdat met deze ministeriële regeling
internationale sanctionerende regels worden geïmplementeerd. Sint
Maarten heeft namelijk de verplichting om de sancties zonder vertraging te
implementeren.
De Minister van Algemene Zaken
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