A° 2016

N° 36

PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 8ste juli 2016 ter
uitvoering van artikel 7 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie van
Resolutie 2231 (20 juli 2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
(Sanctieregeling Iran 2016)
____________
De Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Justitie en de
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning;
Overwegende:
dat het wenselijk is in het belang van de internationale rechtsorde en de internationale afspraken
in de Joint Comprehensive Plan of Action, zoals vervat in Resolutie 2231 van 20 juli 2015 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, voorzieningen te treffen door nieuwe regels vast te
stellen inzake het financiële, goederen-, lucht- en personenverkeer met betrekking tot de
Islamitische Republiek Iran;
dat bij de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015 onmiddellijke voorzieningen zijn
getroffen als bedoeld in artikel 7 van de Sanctielandsverordening;
dat het wenselijk is naar aanleiding van het rapport van 16 januari 2016 van het Internationaal
Atoomenergieagentschap deze voorzieningen aan te passen;
Gelet op:
artikel 7 van de Sanctielandsverordening;

HEBBEN BESLOTEN:
Artikel 1
In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:
a.
Veiligheidsraad:
de Veiligheidsraad, bedoeld in artikel 7 van het Handvest
van de Verenigde Naties;
b.
Iran:
Islamitische Republiek Iran;
c.
Resolutie:
een besluit van de Veiligheidsraad;
d.
Resolutie 1737:
Resolutie 1737 van 23 december 2006;
e.
Resolutie 1747:
Resolutie 1747 van 24 maart 2007;
f.
Resolutie 1803:
Resolutie 1803 van 3 maart 2008;
g.
Resolutie 1929:
Resolutie 1929 van 9 juni 2010;
h.
Resolutie 2231:
Resolutie 2231 van 20 juli 2015;
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i. IAEA:
j. JCPOA:

-2het Internationaal Atoomenergieagentschap van de Verenigde Naties;
het gezamenlijke alomvattende actieplan over het nucleaire programma van Iran
van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de Europese Unie en Iran.
Artikel 2

Het is een ieder verboden direct of indirect enige beheers- of beschikkingshandeling te
verrichten met betrekking tot gelden, activa, kapitaal en andere financiële en economische
middelen die door in Curaçao gevestigde natuurlijke personen, kredietinstellingen of andere
ondernemingen of instellingen worden gehouden en die direct of indirect toebehoren aan of
ter beschikking staan van dan wel direct of indirect beheerd worden door natuurlijke
personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning
bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran
van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die natuurlijke personen,
ondernemingen of instellingen worden genoemd op de geconsolideerde lijst in de Bijlage
toegevoegd aan deze ministeriële regeling.
Artikel 3
Het is een ieder verboden direct of indirect, op welke wijze ook, betalingen te verrichten aan
natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen die betrokken zijn bij, dan wel
ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de
ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die
natuurlijke personen, ondernemingen of instellingen worden genoemd op de geconsolideerde
lijst in de Bijlage toegevoegd aan deze ministeriële regeling.
Artikel 4
1. Het is een ieder verboden direct of indirect gelden, activa, kapitaal en andere financiële en
economische middelen ter beschikking te stellen aan natuurlijke personen, ondernemingen of
instellingen die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan proliferatiegevoelige
nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de
overbrenging van kernwapens, voor zover die natuurlijke personen, ondernemingen of
instellingen worden genoemd op de geconsolideerde lijst in de Bijlage toegevoegd aan deze
ministeriële regeling.
2. De Minister kan met toestemming van de Veiligheidsraad op een daartoe strekkend verzoek,
ontheffing verlenen van de verbodsbepaling bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig
paragraaf 6 (d)(i) tot en met paragraaf 6(d)(v) van Bijlage B van Resolutie 2231.
Artikel 5
1. Het is natuurlijke personen, die betrokken zijn bij, dan wel ondersteuning bieden aan
proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling door Iran van
systemen voor de overbrenging van kernwapens, voor zo ver die natuurlijke personen
genoemd worden op de geconsolideerde lijst in de Bijlage toegevoegd aan deze ministeriële
regeling, verboden Curaçao in te reizen dan wel via Curaçao door te reizen.
2. Onder natuurlijke personen als bedoeld in het eerste lid worden niet begrepen ingezetenen
van Curaçao, alsmede andere natuurlijke personen waarop de Landsverordening toelating en
uitzetting2 niet van toepassing is.
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3. De verbodsbepaling, genoemd in het eerste lid, is niet van toepassing in de gevallen waarin de
Minister op grond van humanitaire noodzaak, met inbegrip van religieuze verplichtingen, en
met goedkeuring van de Veiligheidsraad, gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing verleent.
Artikel 6
De geconsolideerde lijst, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, eerste lid en 5, eerste lid, wordt naar
aanleiding van nieuwe aanwijzingen door de Veiligheidsraad van natuurlijke personen,
ondernemingen of instellingen of verwijdering van de namen van natuurlijke personen,
ondernemingen of instellingen die voorheen aangewezen waren door de Veiligheidsraad,
bijgewerkt en bekendgemaakt in de Curaçaose Courant.
Artikel 7
Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of door tussenkomst van haar ingezetenen
of met behulp van vaartuigen die op basis van de wettelijke regelingen van Curaçao de vlag van
het Koninkrijk voeren of luchtvaartuigen opgenomen in het nationaliteitsregister, bedoeld in
artikel 3 van de Luchtvaartlandsverordening, Iran te voorzien van goederen, materialen,
uitrusting, technologie en daaraan gerelateerde financiële of technische bijstand, voor zover:
a.
die worden genoemd in de INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 lijst en de
INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 lijst, als bedoeld in paragraaf 2(a) van Bijlage B van Resolutie
2231, zowel als andere goederen die ten gunste kunnen komen van activiteiten die in
strijd zijn met de JCPOA;
b.
die worden genoemd in de S/2015/546 lijst, alsmede alle andere goederen, materiaal,
uitrusting en technologie die ten gunste kunnen komen van de ontwikkeling van
overbrengingssystemen van nucleaire wapens;
c.
die gerelateerd zijn aan activiteiten met ballistische raketten ontworpen voor het leveren
van nucleaire wapens, waaronder tevens begrepen het uitvoeren van lanceringen die
gebruik maken van dergelijke ballistische rakettechnologie.
Artikel 8
1. Het is een ieder verboden aan Iran, Iraanse natuurlijke personen, ondernemingen of
instellingen aandelen in een commerciële activiteit ter beschikking te stellen gerelateerd aan:
a.
uraniumontginning of de fabricage of gebruik van nucleaire materialen en technologie,
voor zover die worden genoemd in de INFCIRC/245/Rev.12.Part 1 lijst;
b.
de bevoorrading, verkoop, overdracht, vervaardiging of gebruik van de goederen,
materialen, uitrusting en technologie genoemd in de S/2015/546 lijst;
c.
activiteiten met ballistische raketten ontworpen voor het leveren van nucleaire wapens,
waaronder tevens begrepen het uitvoeren van lanceringen die gebruik maken van
dergelijke ballistische rakettechnologie.
2. De verbodsbepaling, bedoeld in het eerste lid, is ook van toepassing op ieder ander
natuurlijke persoon, onderneming of instelling die Iran, Iraanse natuurlijke personen,
ondernemingen of instellingen vertegenwoordigt dan wel onder hun zeggenschap valt, of
namens hen optreedt of op hun aanwijzing handelt.
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Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of door tussenkomst van haar ingezetenen
of met behulp van vaartuigen die op basis van de wettelijke regelingen van Curaçao de vlag van
het Koninkrijk voeren of luchtvaartuigen opgenomen in het nationaliteitsregister, bedoeld in
artikel 3 van de Luchtvaartlandsverordening, Iran te voorzien van gevechtsvoertuigen of wapens zoals gedefinieerd in het kader van het VN-register over conventionele wapens, met
inbegrip van daartoe behorende materiaal en losse onderdelen, alsmede het leveren van hieraan
gerelateerde technische en financiële bijstand.
Artikel 10
Het is een ieder verboden vanuit dan wel via Curaçao of met behulp van vaartuigen die op basis
van de wettelijke regelingen van Curaçao de weg van het Koninkrijk voeren of luchtvaartuigen
opgenomen in het nationaliteitsregister, bedoeld in artikel 3 van de Luchtvaartlandsverordening
igen direct of indirect wapens of onderdelen daarvoor vanuit Iran te bevoorraden, te verkopen of
over te dragen.
Artikel 11
Het is een ieder verboden op enige wijze direct of indirect medewerking te verlenen aan
handelingen die ingevolge de artikelen 7 tot en met 10 verboden zijn.
Artikel 12
De verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 7 en het eerste lid van de artikelen 8, 9 en 10, zijn niet
van toepassing in de gevallen waar de Minister met goedkeuring van de Veiligheidsraad
gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing heeft verleend.
Artikel 13
Door de Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning, wordt vracht op de luchthaven, in de haven, en van vaartuigen en
luchtvaartuigen op het grondgebied van Curaçao, die van en naar Iran varen dan wel vliegen,
waarvan wordt vermoed dat deze goederen vervoeren als bedoeld in artikel 6 en artikel 8 of de
bepalingen van de JCPOA, geïnspecteerd.
Artikel 14
De Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015 wordt ingetrokken.
Artikel 15
Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de dag na
die van de datum van uitgifte van het Publicatieblad en werkt terug tot en met 12 mei 2016.
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Artikel 16
Deze ministeriële regeling met algemene werking wordt aangehaald als: Sanctieregeling
Islamitische Republiek Iran 2016.
Gegeven te Willemstad, 8 juli 2016
De Minister van Algemene Zaken,

B.D. WHITEMAN
De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO
De Minister van Financiën,

J.M.N. JARDIM
De Minister van Verkeer van Vervoer
en Ruimtelijke Planning,

S.F.C. RÖMER
]

Uitgegeven de 20ste juli 2016
De Minister van Algemene Zaken,

B.D. WHITEMAN
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Toelichting behorende bij de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2016
Inleiding
Diplomatieke inspanningen om op lange termijn een uitgebreide en adequate oplossing voor
de Iraanse nucleaire kwestie te bereiken culmineerden op 14 juli 2015 in de “Joint
Comprehensive Plan of Action” (hierna JCPOA). De JCPOA werd gesloten tussen de vijf
permanente leden van de Veiligheidsraad, de Europese Unie en de Islamitische Republiek Iran
(hierna, “Iran”). In hoofdlijnen houdt de JCPOA in, de aanvaarding door Iran van strenge
beperkingen op zijn nucleaire programma in ruil voor opheffing van internationale sancties.
Op 20 juli 2015 werd Resolutie 2231 (2015) aangenomen door de Veiligheidsraad. Deze
resolutie onderschrijft de voorwaarden en bepalingen van de JCPOA. De Veiligheidsraad
bevestigt hierbij dat de JCPOA een fundamentele verschuiving betekent in de behandeling
van de Iraanse nucleaire kwestie en stelt de weg open om een nieuwe relatie met Iran op te
bouwen die versterkt zal worden door de implementatie van de JCPOA. Resolutie 2231
voorziet in de mogelijkheid tot beëindiging van de bepalingen van de eerdere VN resoluties
die betrekking hebben op de Iraanse nucleaire kwestie en stelt specifieke beperkingen vast die
zonder uitzonderingen voor alle lidstaten gelden. Lidstaten zijn verplicht op grond van artikel
25 van het Handvest van de Verenigde Naties de besluiten van de Veiligheidsraad te
aanvaarden en uit te voeren. Voorts zijn overeenkomsten met volkenrechtelijke organisaties
van hogere rechtsorde dan nationale wetgeving ingevolge de opsomming van artikel 2 van de
Staatsregeling van Curaçao.
Resolutie 2231 erkent bovendien de onafhankelijke rol van de Internationale Energie
Agentschap (hierna, “IAEA”) bij de implementatie van de JCPOA door Iran. Ingevolge
paragraaf 5 en 6 van Resolutie 2231 zijn er twee mogelijkheden waarbij bevindingen van het
IAEA een verandering teweeg kunnen brengen in de relatie tussen Iran en de internationale
gemeenschap. De eerste mogelijkheid is in het geval dat het IAEA vast stelt dat Iran de
handelingen omschreven in onderdeel 15.1 tot en met 15.11 van Bijlage V toebehorende aan de
JCPOA ondernomen heeft, en het IAEA deze constatering in een rapport bevestigt aan de
Veiligheidsraad. De tweede mogelijkheid is in het geval dat het IAEA tot de Bredere Conclusie
komt dat alle nucleaire materiaal in Iran in vreedzame activiteiten verkeert en deze
constatering vastlegt in een rapport aan de Veiligheidsraad.
Op 16 januari 2016 ontving de Veiligheidsraad het rapport van het IAEA waarin werd
bevestigd dat Iran de handelingen omschreven in onderdeel 15.1 tot en met 15.11 van Bijlage V
toebehorende aan de JCPOA ondernomen had. Ingevolge paragraaf 7 van Resolutie 2231 heeft
dit rapport van het IAEA als gevolg dat:
1. de bepalingen van de Resoluties 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803 (2008), 1929
(2010) en 2224 (2015) beëindigd zijn en deze in het geval van gewichtige wanprestatie
door Iran in het kader van de JCPOA wederom ingesteld kunnen worden;
2. alle lidstaten aan de specifieke beperkingen vastgelegd in Bijlage B van Resolutie 2231
moeten voldoen voor de duur die is aangegeven in elk paragraaf of alinea.
Deze specifieke beperkingen duren elk onderscheidenlijk tussen de vijf en tien jaar na de
“JCPAO Adoption Day”, zoals gedefinieerd in de JCPOA. Ingevolge paragraaf 34 onderdeel ii
van de JCPOA vangt de “JCPAO Adoption Day” aan 90 dagen na de goedkeuring van de
JCPOA door de Veiligheidsraad, of op een andere eerdere tijdstip zoals bepaald door
wederzijdse instemming van de deelnemers van de JCPOA voor de inwerkingtreding van de
JCPAO. De “JCPAO Adoption Date” vond plaats op 18 oktober 2015. Bepaalde beperkingen
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kunnen eerder worden opgeschort in het geval dat het IAEA tot de Bredere Conclusie komt
dat alle nucleaire materiaal in Iran in vreedzame activiteiten verkeert en deze constatering
vastlegt in een rapport aan de Veiligheidsraad.
De Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2016 strekt ter uitvoering van Resolutie 2231 en
bouwt voort op de bepalingen van de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015. Een
aantal bepalingen van de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2015 zijn daarbij in stand
gehouden, ofschoon op enkele details aangepast. Andere bepalingen zijn niet overgenomen
omdat deze sancties inhielden die op grond van Resolutie 2231 zijn beëindigd.
De wettelijke grondslag van de Sanctieregeling Islamitische Republiek Iran 2016 is artikel 7
van de Sanctielandsverordening.
Financiële paragraaf
Er wordt niet voorzien dat de in deze sanctieregeling besloten liggende verbodsbepalingen
enige belasting vormen voor de landsbegroting. Toezicht geschiedt door de reeds bestaande
toezichthoudende organen. Additionele kosten worden daarbij niet voorzien.
Artikelsgewijze toelichting
Artikelen 2, 3 en 4 herbevestigen de financiële sancties die in de Sanctieregeling Islamitische
Republiek Iran 2015 reeds ingesteld waren tegen de natuurlijke personen, ondernemingen en
instellingen die genoemd waren in de Annexen van Resoluties 1737, 1747, 1803 en 1929.
De bovengenoemde natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen zijn in de
onderhavige regeling opgesomd in een geconsolideerde lijst en toegevoegd als Bijlage.
Overeenkomstig paragraaf 6(c) van Bijlage B van Resolutie 2231 zijn de namen van de
natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen genoemd in de Annex van Resolutie
2231 verwijderd van deze geconsolideerde lijst.
Artikel 4
In overeenstemming met artikel 4, tweede lid kan de Minister van Algemene Zaken in een
aantal gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling of, op een daartoe strekkend verzoek,
ontheffing verlenen voor de verbodsbepaling genoemd in het eerste lid, overeenkomstig
paragrafen 6(d)(i) tot en met 6(d)(v) van Bijlage B van Resolutie 2231. In de Sanctieregeling
Islamitische Republiek Iran 2015 golden deze uitzonderingsgevallen tevens voor de financiële
sancties die vastgelegd zijn in de artikelen 2 en 3. Ingevolge paragraaf 6(d) zijn deze
uitzonderingen uitsluitend van toepassing op de financiële sancties vastgelegd in artikel 4.
Afhankelijk van de te verlenen vrijstelling of ontheffing zal de Minister van Algemene Zaken
pas kunnen overgaan tot het verlenen van de desbetreffende vrijstelling of ontheffing, nadat
de Veiligheidsraad daarmee heeft ingestemd conform de wijze voorgeschreven in paragraaf 6
(d) van de Bijlage toehorende aan Resolutie 2231. In de Sanctieregeling Iran 2015 lag deze
bevoegdheid bij de Sanctiecomité van de Veiligheidsraad.
Artikel 6
Omdat de mogelijkheid bestaat dat de Veiligheidsraad op grond van Resolutie 2231 nieuwe
natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen aanwijst waarop de sancties in artikel 2,
3, 4, eerste lid en 5, eerste lid van toepassing zijn, of dat de Veiligheidsraad bepaalt dat de in
deze artikelen genoemde sancties niet van toepassing zijn op voorheen aangewezen
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natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen (“de-listing”), zal de geconsolideerde
lijst bedoeld in artikel 2, 3, 4, eerste lid en 5, eerste lid steeds bijgewerkt moeten worden. In het
geval van toevoeging of verwijdering van namen van natuurlijke personen, ondernemingen en
instellingen wordt de geconsolideerde tekst bekend gemaakt in het Publicatieblad.
Artikel 7
Onderdelen a en b van dit artikel houden verbodsbepalingen in op de levering, verkoop of
overdracht vanuit dan wel via Curaçao of met behulp van in Curaçao geregistreerde
vaartuigen of luchtvaartuigen van bepaalde goederen, materialen, uitrusting en technologie
aan of ten behoeve van Iran. Het gaat in het eerste lid om de goederen, materialen en
technologie genoemd in de INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 lijst en de INFCIRC/254/Rev.9/Part 2
lijst, of de meest recente versies van deze documenten, zoals bijgewerkt door de
Veiligheidsraad, zowel als alle andere goederen die ten gunste kunnen komen van activiteiten
die in strijd zijn met de JCPOA. Er is sprake van strijdigheid met de JCPOA wanneer deze
goederen kunnen bijdragen tot verrijkings- en, opwerkingsactiviteiten of activiteiten gerelateerd
aan dideuteriumoxide 3 . Voorts geldt de verbodsbepaling voor het verstrekken van technische
bijstand of training en financiële bijstand, waaronder investeringen en tussenhandeldiensten
gerelateerd aan de bevoorrading, verkoop, overdracht, vervaardiging of gebruik door Iran van
de goederen, materialen, uitrusting en technologie genoemd in de INFCIRC/254/Rev.12/Part 1
lijst en de INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 lijst.
Ingevolge artikel 6 onderdeel b geldt de verbodsbepaling in onderdeel a ook voor de goederen,
materialen, uitrusting en technologie genoemd in de S/2015/546 lijst en alle andere goederen,
materiaal, uitrusting en technologie die ten gunste kunnen komen van de ontwikkeling van
overbrengingssystemen van nucleaire wapens.
Artikel 6 onderdeel c houdt een verbodsbepaling in die correleert met de beperking die aan Iran
is opgelegd in de JCPOA en paragraaf 3 van Resolutie 2231. Ingevolge paragraaf 3 van Resolutie
2231 is het Iran niet toegestaan activiteiten uit te voeren die gerelateerd zijn aan ballistische
raketen ontworpen voor het leveren van nucleaire wapens, waaronder tevens begrepen het
uitvoeren van lanceringen die gebruik maken van dergelijke ballistische rakettechnologie.
Vervolgens houdt paragraaf 4 van Resolutie 2231 een verbod in op de levering, verkoop,
overdracht of vervaardiging aan Iran van goederen, materialen en, uitrusting en technologie
hieraan gerelateerd. Artikel 6 onderdeel c strekt ter uitvoering van deze beperking.
De Minister van Algemene Zaken kan voor de bovengenoemde verbodsbepalingen ontheffing
verlenen op een daartoe strekkend verzoek. De Minister van Algemene Zaken legt het verzoek
daarbij eerst voor aan de Veiligheidsraad voor goedkeuring.
Artikel 8
De bepalingen van dit artikel verbieden het ter beschikking stellen aan Iran, Iraanse natuurlijke
personen, ondernemingen of instellingen van aandelen in bepaalde commerciële activiteiten.
Verwezen wordt naar nucleaire materialen en technologie die genoemd zijn in de
INFCIRC/245/Rev.12.Part 1 lijst en de bevoorrading, verkoop, overdracht, vervaardiging of
gebruik van de goederen, materialen, uitrusting en technologie genoemd in de S/2015/546 lijst.
Ook met betrekking tot de al eerder in artikel 6 onderdeel c genoemde activiteiten met
ballistische raketten mogen geen aandelen ter beschikking worden gesteld aan Iran, Iraanse
natuurlijke personen, ondernemingen en instellingen.
3

Dideuteriumoxide, ook bekend als “zwaar water”, is de stof die bij waterstofbommen gebruikt wordt en als
neutronenmoderator in bepaalde typen kernreactoren.
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De Minister van Algemene Zaken kan voor de bovengenoemde verbodsbepalingen ontheffing
verlenen op een daartoe strekkend verzoek. De Minister van Algemene Zaken legt het verzoek
daarbij eerst voor aan de Veiligheidsraad voor goedkeuring.
Artikel 9
Dit artikel geeft uitvoering aan het ingestelde wapenembargo in paragraaf 5 van Bijlage B van
Resolutie 2231. In dit artikel wordt het verboden om vanuit dan wel via Curaçao, of door
tussenkomst van haar ingezetenen of personen onder haar rechtsmacht, of met behulp van in
Curaçao geregistreerde vaartuigen of luchtvaartuigen direct of indirect “battle tanks”,
gepantserde
gevechtsvoertuigen,
groot
kaliber
artillerie,
gevechtsvliegtuigen,
gevechtshelikopters, oorlogsschepen, raketten en raketsystemen, zoals gedefinieerd in het
kader van het VN-register over Conventionele Wapens, te bevoorraadden, verkopen of
overdragen aan of ten gunste van Iran. Het verbod heeft ook betrekking op de losse
onderdelen en materiaal, technische training, financiële diensten, advies of andere diensten
gerelateerd aan de bevoorrading, verkoop, overdracht, vervaardiging, onderhoud of gebruik
van de hierboven omschreven wapens en gevechtsvoertuigen aan Iran of Iraanse personen.
De Minister van Algemene Zaken kan voor de bovengenoemde verbodsbepalingen ontheffing
verlenen op een daartoe strekkend verzoek. De Minister van Algemene Zaken legt het verzoek
daarbij eerst voor aan de Veiligheidsraad voor goedkeuring.
Artikel 15
Aan de inwerkingtreding van deze regeling wordt terugwerkende kracht verleend. Hiertegen
is in casu geen bezwaar, gelet op het feit dat er sprake is van een versoepeling van het
sanctieregime. Het verlenen van terugwerkende kracht is bovendien gerechtvaardigd gelet op
de noodzaak de internationale verplichtingen uit te voeren.
De Minister van Algemene Zaken,

B.D. WHITEMAN
De Minister van Justitie,
N.G. NAVARRO
De Minister van Financiën,

J.M.N. JARDIM
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning,

S.F.C. RÖMER

