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No. 15

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 Uniesancties, te implementeren;
- dat de implementatie van Verenigde Naties- en Europese Unie sancties
geschied door middel van wijziging van de Sanctielandsregeling is gebaseerd
op artikel 2 van de Sanctielandsverordening;
- dat sinds de totstandkoming van de voorlaatste Sanctielandsregeling
meerdere nieuwe sancties (en wijzigingen) door de Europese Unie zijn
aangenomen,;
- gezien de spoedeisendheid om de nieuwe EU-sancties tegen Rusland en
Belarus te implementeren zal deze regeling enkel de nieuwe (en gewijzigde)
sancties betreffen als gevolg van de situatie in Oekraine .
BESLUIT:

Artikel I Wijziging Sanctielandsregeling
De Sanctielandsregeling wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 2, eerste lid sub k, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. Van toepassing is:
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 (Pb EG 2006 L 134), artikel 1
bis, eerste lid, artikel 1 ter, eerste lid, artikel 1 quater,
eerste lid, artikel 1 quinquies, eerste lid, artikel 1 sexies,
eerste lid en tweede lid, artikel 1 septies, eerste en tweede
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lid, artikel 1 octies, eerste lid, en lid 1 bis, artikel 1 nonies,
eerste lid, artikel 1 decies, eerste lid, en lid 1 bis, artikel 1
undecies, artikel 1 duodecies, eerste lid, artikel 1 terdecies,
eerste lid, artikel 1 quaterdecies, artikel 1 sedecies, eerste
lid, artikel 1 septiesdecies, eerste lid, artikel 1 octiesdecies,
eerste lid, artikel 1 noviesdecies, eerste lid, artikel 1 vicies,
eerste lid, artikel 2, eerste, tweede en derde lid, artikel 5,
artikel 8 ter, eerste lid, en artikel 8 quinquies, eerste lid.
B.
Aan artikel 2 worden twee sub artikelen toegevoegd, luidende:
1. Van toepassing is:
tt. Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de
Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende
maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de
situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 229), artikel 2,
eerste en tweede lid, artikel 2 bis, eerste en tweede lid, artikel
2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies, artikel 3, artikel
3a, eerste en tweede lid, artikel 3 ter, eerste en tweede lid,
artikel 3 quater, eerste tot en met vierde lid, artikel quinquies,
eerste lid, artikel 4, artikel 5, eerste tot en met vijfde lid, en
zesde lid, eerste volzin, artikel 5 bis, eerste lid, tweede lid,
eerste volzin, en vierde lid, artikel 5 ter, eerste lid, artikel 5
sexies, eerste lid, artikel 5 septies, eerste lid, artikel 5 octies,
artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid, artikel 11, eerste
lid, en artikel 12.
uu. Verordening (EU) nr. 2022/263 van de Raad van de
Europese Unie van 23 februari 2022 betreffende beperkende
maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet
onder het gezag van de regering vallende gebieden in de
oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan
de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekken
(Pb EU L 42I), artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid, artikel
4, eerste en tweede lid, artikel 5, eerste en derde lid, artikel 6,
eerste lid, artikel 8 en artikel 10, eerste lid.
C.
Artikel 6a, eerste, tweede lid sub a, wordt gewijzigd en komt als volgt te
luiden:
Artikel 6a
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
kader
van
het
Gemeenschappelijk
Buitenlands
en
Veiligheidsbeleid van de Europese Unie:
a. 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 (Pb EG 2006 L 134), artikel artikel
1 bis, tweede of derde lid, artikel 1 ter, tweede of derde lid,
artikel 1 sexies, derde, vierde, of vijfde lid, artikel 1 septies,
derde lid, vierde lid of vijfde lid, artikel 1 septies bis, eerste lid,
artikel 1 nonies, tweede of vierde lid, artikel 1 duodecies,
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tweede of derde lid, artikel 1 terdecies, tweede lid, artikel 1
sedecies, tweede lid, artikel 1 septiesdecies, tweede lid, artikel
1 octiesdecies, tweede lid, artikel 1 noviesdecies, tweede lid,
artikel 1 vicies, tweede of derde lid, artikel 3, eerste of tweede
lid, artikel 3 bis, eerste lid, artikel 4, artikel 4 bis, artikel 4 ter,
artikel 8 ter, tweede lid, of artikel 8 quater, eerste lid.
D.
Aan artikel 6a worden twee sub artikelen toegevoegd, luidende:
Artikel 6a
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
kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
van de Europese Unie:
r. Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese
Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar
aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne
destabiliseren (Pb EU, L 229), artikel 2, derde lid tot en met vijfde
lid, artikel 2 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 2 ter, eerste lid,
artikel 2 sexies, tweede lid of vierde lid, artikel 3, vijfde lid, tweede
en derde volzin, artikel 3a, derde lid, artikel 3 ter, derde of vierde
lid, artikel 3 quater, vijfde lid, artikel 3 quinquies, tweede of derde
lid, artikel 4, leden 2bis, 2 bis bis en 2 ter, vierde lid jo artikel 3,
vijfde lid, tweede volzin, artikel 5, zesde lid, tweede volzin, of
zevende lid, artikel 5 bis, tweede lid, tweede volzin, derde of vijfde
lid, artikel 5 ter, tweede of derde lid, artikel 5 quater, eerste lid,
artikel 5 quinquies, eerste lid, artikel 5 sexies, tweede lid, artikel 5
septies, tweede lid, of artikel 5 decies, tweede lid.
s. 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 (Pb
EG 2006 L 134), artikel waarin artikel 2, tweede lid, artikel 3,
tweede of derde lid, artikel 4, derde lid, artikel 5, tweede lid,
artikel 6, tweede lid, artikel 7 of artikel 9.

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 vijfde maart 2022
De Minister van

Uitgegeven de zevende maart 2022
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING

Op 24 februari 2022 heeft de president van de Russische Federatie een
militaire operatie in Oekraïne aangekondigd en zijn Russische strijdkrachten
begonnen met een aanval op Oekraïne, hetgeen een flagrante schending is
van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van
Oekraïne. Mede gezien het feit dat de president van de Russische Federatie
een decreet heeft ondertekend waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit
van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk
en Luhansk van Oekraïne worden erkend, en de Russische strijdkrachten
opdracht krijgen zich naar die gebieden te verplaatsen, werd het passend
geacht om verdere beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de
acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren en de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of
bedreigen.
Wegens deze situatie in Oekraine is het noodzakelijk voor Sint Maarten om
de nieuwe EU-sancties met spoed te implementeren. Sint Maarten is
verplicht om de Verenigde Naties en de Europese Unie opgelegde
internationale sancties te implementateren.
Wijziging Sanctieregeling in verband met nieuwe en gewijzigde EU-sancties:
-

Verordening (EU) nr. 2022/263 van de Raad van de Europese Unie
van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen naar
aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de
regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van
Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die
gebieden binnen te trekken (Pb EU L 42I)

-

Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie
van

31

juli

2014

betreffende

beperkende

maatregelen

naar

aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne
destabiliseren (Pb EU, L 229)
-

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 (Pb
EG 2006 L 134)

De hierboven benoemde nieuwe en gewijzigde EU-sancties betreffen vier
zware sanctiepakketten en zijn veelomvattend.
De nieuwe sancties betreffen maatregelen zoals hieronder samengevat:
Pakket I:
Donetsk en Luhansk (nieuw):
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een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van
oorsprong

uit

niet

onder

Oekraïens

regeringsgezag

vallende

gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk met uitzonde-ring van
goederen waarvoor door de regering van Oekraïne een certificaat
van oorsprong is afgegeven


een verbod op het verwerven of vergroten van onder andere
deelnemingen of joint ventures in Donetsk en Luhansk



een verbod op de handel in goederen en technologie bestemd voor
gebruik in bepaalde sectoren in Donetsk en Luhansk



een verbod op het verkopen, leveren, overdragen en uitvoeren van
goederen in de sectoren vervoer, telecommunicatie, energie of de
prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale
rijkdommen, alsmede

het

bieden van technische bijstand

of

financiering ten aanzien van deze goederen en het aanbieden van
diensten in verband met toeristische activiteiten in Donetsk en
Luhansk
Ook wordt de Santieregeling gewijzigd als gevolg van de wijziging van de
beperkende maatregelingen jegens de Russische Federatie. Onder andere de
toegang tot de kapitaalmarkten wordt beperkt door met name financiering
van Rusland, de Russische regering en de Russische centrale bank te
verbieden.


Verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct
of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de
uitgifte

van,

of

enige

andere

handeling

met

betrekking

tot

overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, die na 9 maart
2022 zijn uitgegeven door:
a) Rusland en zijn regering;
b) de centrale bank van Rusland; of
c)

een rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens, of op
aanwijzing van, de in punt b) bedoelde entiteit.

d) direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot
nieuwe leningen of kredieten aan de onder a, b of c genoemde
entiteit, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen.


Inreisverbod, tegoedenbevriezing en verbod om zaken te doen) van
365 personen, waaronder 338 leden van de Doema. Overige geliste
personen zijn onder andere de minister van Defensie, bestuurders
van banken en andere hooggeplaatste militairen. Eveneens listing
van vier entiteiten: de Rossiya Bank, de Promsvyaz Bank, de VEBbank, en het Internet Research Agency.

Pakket II:
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Verdere beperkingen voor de uitvoer van goederen en technologie
voor tweeërlei gebruik en op de verlening van daarmee verband
houdende diensten



beperkingen op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die
een

bijdrage

zouden

kunnen

leveren

tot

de

technologische

verbetering van de Russische defensie- en veiligheidssector. Ook
worden er beperkingen ingevoerd op de verlening van aanverwante
diensten. Voor legitieme en vooraf bepaalde doeleinden gelden
beperkte uitzonderingen


een verbod op het verlenen van publieke financiering of financiële
bijstand voor handel met of investeringen in Rusland, behoudens
bepaalde uitzonderingen



een verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar
Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij
olieraffinage, alsook de verlening van daarmee verband houdende
diensten



een uitvoerverbod voor goederen en technologie die geschikt zijn
voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, alsmede een
verbod op het verstrekken van verzekerings- en herverzekeringsdiensten

en

onderhoudsdiensten

met

betrekking

tot

die

goederen en technologie


een verbod op het verlenen van technische bijstand en andere
aanverwante

diensten,

alsmede

het

verstrekken

van

financieringsmiddelen en financiële bijstand in verband met de onder
vorenbe-doeld uitvoerverbod vallende goederen en technologie


een uitbreiding van de bestaande financiële beperkingen, met name
die inzake de toegang van bepaalde Russische entiteiten tot de
kapitaalmarkten



een verbod op de notering en de verlening van diensten in verband
met aandelen van Russische overheidsentiteiten op handelsplatforms
van de Europese Unie



Nieuwe maatregelen die financiële instroom van Rusland naar de
Europese Unie aanzienlijk beperken, door een verbod op het
aanvaarden van deposito’s van Russische onderdanen of ingezetenen
boven een bepaalde waarde, een verbod op het aanhouden van
rekeningen

van

Russische

cliënten

door

de

centrale

effectenbewaarinstellingen van de Europese Unie en op de verkoop
van in euro luidende effecten aan Russische cliënten


De visumfacilitatie voor Russische dienstpaspoorten is afgeschaft.



Reisverboden

en

tegoedenbevriezingen

voor

personen

–

Alle

resterende Doema-leden, leden van de Russische Veiligheidsraad en
Belarussische individuen die de invasie van Oekraïne hebben
gefaciliteerd zijn op de sanctielijst geplaatst. Daarnaast zijn de
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tegoeden in de EU van president Poetin en de Russische minister van
Buitenlandse Zaken Lavrov bevroren.
Pakket III:


Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van de
Russische Federatie die de situatie in Oekraïne destabiliseren, acht
de Raad van de Europese Unie het passend om verdere beperkende
maatregelen in te stellen die verband houden met de sectoren
financiën en luchtvaart.



Het gaat hier om nieuwe beperkende maatregelen waarbij Russische
luchtvaartmaatschappijen,

in

Rusland

geregistreerde

luchtvaartuigen, en niet in Rusland geregistreerde luchtvaartuigen
die eigendom zijn van of gecharterd worden door, of anderszins
onder

controle

staan

van

Russische

natuurlijke

personen

of

rechtspersonen, entiteiten of organen wordt verboden te landen in,
of op te stijgen van, het grondgebied van de Unie, dan wel over dat
grondgebied te vliegen. Bij datzelfde besluit worden tevens alle
transacties met de Centrale Bank van Rusland verboden.


Listing van een extra 26 personen en een entiteit – oligarchen,
zakenlieden, hoge militairen en propagandisten

Pakket IV:


Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van de
Russische Federatie die de situatie in Oekraïne destabiliseren, acht
de Raad van de Europese Unie het noodzakelijk om verdere
beperkende maatregelen in te stellen die verband houden met de
sectoren financiën en media.



Vaststelling van verdere beperkende maatregelen met betrekking tot
het

verlenen

van

berichtenverkeer.
bepaalde

gespecialiseerde

Het

Russische

betreffen

diensten

inzake

gespecialiseerde

kredietinstellingen

en

financieel

diensten

hun

aan

Russische

dochterondernemingen die relevant zijn voor het Russische financiële
systeem en die reeds zijn onderworpen aan beperkende maatregelen
opgelegd door de Europese Unie of door partnerlanden en,
behoudens

bepaalde

uitzonderingen,

met

betrekking

tot

de

samenwerking met het Russische fonds voor directe investeringen.
Het besluit verbiedt tevens, behoudens bepaalde uitzonderingen, de
levering van eurobankbiljetten aan de Russische Federatie.


Verbod op verstrekken van financiële berichtenverkeerdiensten
(“SWIFT-verbod”) aan zeven Russische banken (Bank Otkritie,
Novikombank,

Promsvyazbank,

Rossiya

Bank,

Sovcombank,

VNESHECONOMBANK (VEB), en de VTB BANK) en in Rusland
gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de
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eigendoms¬rechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen
zijn van de bovengenoemde banken.


Verbod op investeren in/deelnemen in projecten van het Russische
fonds voor directe investeringen



Verbod op verkoop, levering, overdraging, of uitvoering van
eurobankbiljetten naar Rusland



Vaststelling beperkende maatregelen tegen Russische mediakanalen
die bij propaganda-acties zijn betrokken. Gezien de ernst van de
situatie, dienen, in overeenstemming met de fundamentele rechten
en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend,
met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
zoals erkend in artikel 11 ervan, verdere beperkende maatregelen te
worden ingesteld om de uitzendingen van die mediakanalen in de
Europese Unie of gericht tegen de Europese Unie onmiddellijk te
schorsen. Deze maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat de
agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische
Federatie en de daarmee.



Opschorting van omroepactiviteiten van de Russische staatsmedia
Sputnik en RT/Russia Today, die desinformatie verspreiden en de
militaire agressie tegen Oekraïne steunen



Belarus – Uitbreiding dual-use en andere handelsbeperkingen
(sectoren hout, cement, metaal en staal, rubber, en ‘certain
machinery’) in lijn met degenen die op Rusland van toepassing zijn.
Listing van 22 Belarussische hoge militairen

De Minister van Algemene Zaken
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