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MINISTERIЁLE REGELING van 20 januari 2020 ter uitvoering van artikel 6
van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela III)

Uitgegeven, 27 januari 2020

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE
ZAKEN EN CULTUUR,

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

-

dat momenteel sprake is van grootschalige illegale winning van goud in
Venezuela en van illegale uitvoer van goud of van goud vervaardigde
voorwerpen uit Venezuela, die onder meer samenhangen met de huidige
interne situatie in Venezuela;
dat met het oog daarop op 25 juli 2019 de Regeling verbod in- en uitvoer
goud Venezuela (AB 2019 no. 43) tot stand is gebracht, waarin een tijdelijk verbod is ingesteld op de in- en uitvoer van goud afkomstig uit Venezuela;
dat die ministeriële regeling een geldigheid van ten hoogste drie maanden had en na drie maanden is vervallen, terwijl de in de eerste overweging beschreven situatie niet is verbeterd;
dat ter voortzetting van het tijdelijk verbod op 23 oktober 2019 de Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela II (AB 2019 no. 55) tot stand is
gebracht;
dat die ministeriële regeling een geldigheid van ten hoogste drie maanden heeft en binnenkort zal vervallen, terwijl de in de eerste overweging
beschreven situatie niet is verbeterd;
dat het daarom wenselijk is om, vooruitlopend op een verbod voor onbepaalde tijd door middel van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer
(AB 1989 no. GT 102), een nieuwe ministeriële regeling houdende een
verbod voor de invoer en uitvoer van in Venezuela gewonnen goud vast
te stellen;

Gelet op:
artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102);
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HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Het is verboden om fijngoud of goud in de vorm van staven, platen, munten of
in een andere onbewerkte verschijningsvorm of als halffabricaat, dat uit de
bodem van het grondgebied van Venezuela is gedolven of op andere wijze in
Venezuela is gewonnen of vervaardigd, uit Venezuela, al dan niet via een
ander land, in Aruba in te voeren of vanuit Aruba uit te voeren.
Artikel 2
1.
2.

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 25 januari
2020.
Zij kan worden aangehaald als Regeling verbod in- en uitvoer goud Venezuela III.
X.J. Ruiz-Maduro

