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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende de wijziging van de Sanctieverordening 2006 

(AB 2007 no. 24) (uitbreiding mogelijkheid toepassing sanctiebesluiten en verbetering 
aanwijzing toezichthouders) 

 
           Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende de wijziging van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) 
(uitbreiding mogelijkheid toepassing sanctiebesluiten en verbetering aanwijzing toezichthouders), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
 Met het ontwerp wordt onder meer beoogd het ten principale mogelijk maken dat ook 
sancties van de Europese Unie die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie en die voorts gericht zijn op de 
handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de 
internationale rechtsorde in Aruba kunnen worden geïmplementeerd, indien de belangen van het 
Koninkrijk zulks vereisen.1 Hiertoe wordt een nieuw artikel 2a voorgesteld, dat de voorwaarde 
stelt dat van die belangen dient te blijken uit een besluit van de Rijksministerraad. Het bevreemdt 
de Raad dat deze voorwaarde in het geheel niet wordt toegelicht, vooral nu hiermee wordt 
voorbij gegaan aan de omstandigheid dat ingevolge artikel 3 van het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden de buitenlandse betrekkingen een Koninkrijksaangelegenheid zijn. De Raad is 
van mening dat het stellen van de bedoelde voorwaarde zich niet met het Statuut verdraagt. De 
in de toelichting aangehaalde voorbeelden ter staving van de wenselijkheid van de implementatie 
van EU sancties geven naar de mening van de Raad bovendien precies aan waarom een extra 
toetsing door de Rijksministerraad ook inhoudelijk niet noodzakelijk is. De zinssnede ‘blijkens 
een besluit van de Rijksministerraad’ ware derhalve te elimineren. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, niet dan nadat met 
het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 

                                                 
1 MvT, p. 1. 
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