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Onderwerp:

Ontwerp lands besluit, houdende algemene maatregelen houdende regels ter
uitvoering van Verordening 208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5
maart 201 4 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaa lde personen,
entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Oekraïn e (Sanctielandsbesluit
Oekraïne) (uw volgnummer: LH-14/0008) .

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 12 mei 2014 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergadering van de Raad d.d. 27 mei 2014 en de vaststelling hiervan in de
vergadering van de Raad d.d. 27 mei 2014, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp-Iandsbesluit houdende algemene maatregelen strekt er volgens de
considerans toe om de sancties die de Europese Unie middels Verordening
208/2014 van de Raad van de Europese Unie van 5 maart 2014 betreffende
beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichame n in het
licht van de situatie in Oekraïne (P.B. 2014, L66) heeft getroffen, in Sint Maarten te
implementeren.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting
geeft de Raad aan leiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.
Juridische toetsing
Verlenen van ontheffing
De Raad merkt op dat artikel 3 de bevoegde autoriteit tot het verlenen van
ontheffing regelt, als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, artikel 6,
eerste lid, 7 en 8, eerste lid, van Verordening 269/2014.
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De bijlage
De Raad heeft geconstateerd dat Verordening 208/2014 van de Raad van de
Europese Unie als bij lage bij het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen is gevoegd. De Raad meent dat de Verordening hiermee een
integraal onderdeel van het ontwerp vormt. De Raad adviseert om hierbij
voorzichtigheid te betrachten. Immers, door de Verordening een onderdeel van
het ontwerp te maken, kan het voorkom en dat er in de toekomst discrepanties
kunnen bestaa n tu ssen de Verordening en de bijlage bij dit landsbesluit,
houdende algemene maatregelen.

De Raad adviseert derhalve om in het belang van de rechtszekerheid, de
Verorden ing niet als bijlage op te nemen maar slechts te verwijzen naar de
Verordening in het ontwerp en de nota van toelichting.
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
Overweging
De Raad stelt voor om in de overweging het woord "wenselijk" te vervangen door
het woord "noodzakelijk" omdat wetgeving niet wordt geconcipieerd vanwege de
wens, maar meer vanwege de noodzaak.
Dubbele vermelding van artikel 4
De Raad constateert dat het ontwerp twee keer een artikel 4 bevat. De Raad
merkt op dat het eerst volgende artikel, na artikel 4, waarschijnlijk artikel 5 dient te
zijn . Vervolgen s dient het thans in het ontwerp vermelde artikel 5, als artikel 6
vernummerd te worden. De Raad adviseert om hierbij ook rekening te houden met
de nummering in de memorie van toelichting.

Voor het overige heeft de Raad geen opmerkingen.
Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te ste llen nadat met de
opmerkingen van de Raad rekening za l zijn gehouden.

Sint Maarten, 27 mei 2014
Het lid

Dhr. G. Bell
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