0

#
1997 no. 64
AFKQNDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSVERORDENING van 23 december 1997 houdende regeis met
betrekking lot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of
gebieden (sanctieverorde|ng) .
Uitgegeven, 31 dece|ber 1997
De minister van Justitie en Publieke Werken a .i . ,
P . E . Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is over te gaan tot uitb-iding van de mogelijkheden om,
ter voldoening aan internationale besluiten aanbevelingen of Asprakeny
#'
beperMngen te stellen aan de betrekMngen van en vanuit Aruba met
bepœde staten of gebieden of personen en instel|ngen van bepaalde staten of gebieden; '
Heeft: de Raad van Advies gehoordz met gemeen overleg der Staten:
vast|steld ondersl|nde landsvexrde|ng:
Artikel 1
berustende bepalingen
In deze landsve|rdening en de daarop
wordt verstnnn onder:
înterMtionaal : een besluit of een Mnbeveting van een orgaan
van een volkenrechte|jke orga|satie, dan wel een internationale afspraak of Mnbeveling strekkende tot de
handhaving of het herstel van de internatio|le vrede en
veiligheid of de bevordering of hel herstel van de internationale Nchtsorde ;
sanctiebesluit 1 een landsbesluit houdende algemene m|tregelen, als
t
bedoeld in de artlkelen 2 en 3 ;
de Ministers : de Mrtister van Algemene Zaken en de met de zorg voor
de naleving van een sanctie belaste minister of ministers .
Artikel 2
1. Bij landsbesluit houdende alqemene mutregelen , worden ter
#
voldoensng aan een inter|tionnnl beslmt waartoe Aruba verbonden is,
regels gesteld ter beperking van de betrek|n|n van en vanuit Aruba
met de in da.t besluit |enoemde staten of gebieden of met de in dat besluit
bedoelde personen of znsteldngen, afkomstig uit deze staten of gebieden.
2 . Het horen van de Raad van Advies ter zake van een sanctiebesluit kan acàter|ege blijven .
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Artikel 3
1 . De regering kan ter uitvoering van een interMtion|l besluit tot
voldoe|ng waaraan Aruba niet verbonden is > bij landsbesluit, houdende
algemene m|treyelen , regels stellen als éedoeld in artikel 2 y eerste lid .
2 . De Mimsters horen de Soc|'nnl-Econo|sche Raad over een ontwep-sanctiebesluit als bedoeld in het eerste lid dat mnnt|gelen van
socz|l-econo|sche aard omvat en de Centrale Bank van Amzba over een
ont|e|-sanetiebesluit dat |aatregelen van monet|re aard o|vat. Deze
organen |orden insgehjks gehoord over een ont|erp-|ndsbesiuit houdencle algemene mnnt||len , tot uitbreidœg van de W'erkfng van een
sanctiebesluit indien dle uitb-iding Mnntregelen op financieel of econo#
misch gebied omvat .
3. Een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid vervalt na het ver.t
strijken van drie maanden tenzij voor die datum bil de Staten een ontwea'-hndsverordeMng tot bekrachli|ng van da: sanctiebeslœt is ingediend.
4 . Itzdien de ontweo-landsverorde|n tot bekmchti|n niet bin6%
nen de in het derde Hd opgenomen termijn bi) de Staten is ingedlend , vervalt het landsbesluit van rechtswege op de eerste dag na afloop van die
termijn .
5 . Indien de ontwerp-landsverorde|ng tot bekrachti|ng door de
Staten niet wordt goedgekeurd , vervalt het landsbesluit van rechtswege
op de eerste dag na het daartoe stxkkende beslu'it van de Staten .
6. Indien de ontwerp-landsvexrde|ng tot bek|chu|ng wordt
in|txkken y vervalt het Kndsbesluit van xchtswege op de eerste dag
nadat de Staten het bericht van intrekk|'ng hebben ontvangen .
Artikel 4
1 . Een sanctiebesluit , alsmede een landsbesluit > houdende algemenp
m|t||len, tol Mjziging daarvan treden in werldng op de dag na die
van zijn plaalsing in het A|ondi|n|bhd van Aruba .
2. Een sanctiebesluit wordt terstond nadat de reden voor de totstandko|ng ervan is komen te vervlllen, bij landsbesluit ingetrokken .
3 . Een landsbesluit als bedoeld in het tweede lid , wordt bekendgemaakt in het |ondi|ngsblad van Amzba.
Artikel 5
1 . Van een verbod in een s|etlebesl|t kunnen de Ministers op een
daartoe strekkend sch|te|jk verzoek bij MMsteHële bescMMdng ontheffing verlenen.
2 . Aan een ontheffing kunnen voorsch|ten worden verbonden.
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3 . De Ministers kunnen een ontheffing intrekken , indien:
a. de ter verkrij#ng daarvan verstrekte gegevens zodanig onjuist of
onvolledig blijken te zijn geweest : dat op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste
omstanœgheden volledig bekend waren geweest;
b . de aan een ontheffing verbonden voorschr|ten door betrokkene niet
zijn nageleefd .
De inttekldng wordt aan de betrokkene schr|telil onder opgave van
redenen bekend gemaakt.
Artikel 6
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze
landsverorde|ng bepaalde zijn belast de ambtenaren der invoerrechten
en accijnzen en de daartoe door de Minister aan te wijzen personen . Een
zodanige aanwijzing wordt bekend|mnnkt in de undscourant van Aruba.
2. De krachtens het eerste 'hd Mngewezen personen zîjn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijker|js noodRkelljk is , bevoegd:
a. van een ieder alle in|chtingen te verlangen,
b van een ieder inzage te verlangen van alle boeken en bescheiden en
d|rvan arschrift te nemen,
oederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe
tijdelljk mee te nemen,
d alle plnnlsen, met Gtzondedng van worzingen, te betreden, vergezeld
van door hen |ngewezen personen .
3. BiJ de uitoefen&'ng van bevoegdheden als in het tweede lid, zijn de
toezichthouders verplichl zich te le|timexn.
4. Zo nodig verschefen zij zich de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel de met behulp van de sterke arm.
Artikel 7
Een ieder die betrokken is bij hande|à|ny omschreven in een sanctiebesluit, is verplicht aan de krachtens artikel 6 > eerste lid, Mngewezen
ersonen alle medewerMng te verlenen en alle inlichtingen te verstrekp
ken die deze bij de uitvoering van de hun op grond van deze landsveror?
demng opgedragen laak behoeven.
Artikel 8
1 . Degene die opzetle|jk handelt in strijd met een sanctiebesluit ,
word't gestraft met hetzij een gevange|sstrv van ten hoogste twee jaar,
hetzij een geldboete van ten hoogsle Afl. 250.000,- y hetzij met beide
straffen.
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2 . Degene die rliet opzette|jk handelt in strijd met een sanctiebesluit, wordt gestraft met hetzij een heehtenis van ten hoogste een jaar,
hetzij een geldboete van teù hoogste Afl. 25 .000: - , hetzij met beide straf fen.
3. Degene die handelt in strijd me't de aan een ontheffing verbonden
voorschriften bedoeld in artikel 5 tweede |d, wordt gestraft met hetzij
#:
een hechtenis van ten hoo te zes maanden hetzij een geldboete van ten
%! z
hoogste Afl. 10 . 000, - v hetzl) met beide straffen.
4 . Degene die handelt in strijd met artikel 7 , wordt gestraft met
hetzij een hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij een geldboete
van ten hoogste Afl. 10 .000,- , hetzij met beide straffen.
Artikel 9
1 . Het in artikel 8 eerste lid strafbaar geslelde feit is een misdrijf .
2 . De in arlikel 8 tweede j derde en Werde |d, strafbaar gesteld.e
#
feiten zijn overtxdin|n.
Artikel 10
1. Indien een felt, bfj deze hndsverorde|ng strafbaar gesleld ,
wordt gepleegd door of vanwege een nnnmloze yennootschap , een Aruba
vrijgestelde vennootsehap , een coöperatieve ef ander rechtspersoon|jkheid bezittende vereniginz of een stiehting, wordt de str|vervol|ng
ingesteld of de straf uitgesMroken tegen de leden van het bestuur.
2. Geyn straf wordt mt sproken tegen het Dd van het bestuur van
f!
wie biijkt, dat het feit buiten zzjn toedoen zs gepleegd .
Artikel 11
1 . Het tijdstip van inwerMn|-ding van deze landsverordeMng
wordt vastgesteld in een hndsverordenl'ng waarin tevens het invoeringsreeht van deze hndsvexrde|ng wordt geregeld.
2 . Zij knn worden Mngehaald als Sanetieverorde|ng.
Gegeven te O|njestad, 23 december 1997
O . Koolman
De msm'ster van Algemene Zaken
J .H A . Eman
De uzinister van Justitie en
Publieke Werken a .i. ,
P .E. CNes
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