2013 no. 77

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 21 oktober 2013 houdende wijziging van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 27) (uitbreiding mogelijkheid toepassing sanctiebesluiten en verbetering aanwijzing toezichthouders)

Uitgegeven, 31 oktober 2013

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

-

-

dat het in het kader van een zo uniform mogelijk Koninkrijksbeleid bij de uitvoering van internationale besluiten die gericht zijn op de handhaving of het herstel
van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale
rechtsorde, wenselijk is de mogelijkheid van toepassing van sanctiebesluiten in de
zin van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 28) uit te breiden;
dat het voorts wenselijk is om de wijze van aanwijzing van de toezichthouders in
de zin van deze landsverordening te verbeteren;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) wordt gewijzigd als volgt:
A. na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van verordeningen of besluiten vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk
buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze
gericht zijn op de handhaving of het herstel van de internationale vrede
en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde.

;

B. artikel 15, eerste lid, komt te luiden:
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze
landsverordening bepaalde zijn belast de door de Minister aangewezen
ambtenaren, alsmede, indien deze naleving dient te geschieden door personen of instellingen die bij of krachtens een landsverordening onder het
toezicht van de Centrale Bank van Aruba of van bij deze instelling werkzame personen vallen, de door de President van de Centrale Bank van
Aruba aangewezen personen, werkzaam bij deze instelling. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

;
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C. artikel 16 vervalt.
Artikel II
De toezichthouders die zijn aangewezen krachtens artikelen 15, eerste lid, en
16, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening, worden
vanaf dit tijdstip aangemerkt als toezichthouders, die aangewezen zijn krachtens artikel 15, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 zoals dit vanaf het laatstbedoelde
tijdstip luidt.
Artikel III
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 21 oktober 2013
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken,
M.G. Eman
De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
De minister van Economische Zaken,
Sociale Zaken en Cultuur,
M.J. Hooyboer-Winklaar

