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Wie zich aan de regels houdt en
zich goed voorbereid, kan prima
zaken doen met Rusland.
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Sancties Rusland

‘Wel je
huiswerk
doen!’

Steeds meer Nederlandse bedrijven tonen interesse in de Russische markt.
Dit ondanks de sanctieregels die sinds 2014 gelden bij im- en export. Zaken
doen met Rusland is voor de im- en exporteurs uit de meeste sectoren prima
mogelijk. Wel is belangrijk dat ondernemers de sanctiewetgeving goed
naleven en hun huiswerk doen als ze de markt willen betreden.
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“De export
naar Rusland
laat weer
groei zien.”
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er onder meer exportbeperkingen, is het verboden bepaalde
technische en financiële bijstand te leveren en is het ook verbo
den te handelen in bepaalde financiële instrumenten. Daar
naast gelden er sancties tegen de Krim en Sebastopol die mo
menteel streng worden gehandhaafd.
Het gaat te ver in dit artikel om inhoudelijk in te gaan op alle
sancties tegen Rusland, maar de belangrijkste Europese sanc
ties tegen Rusland zijn:
• een wapenembargo;
• een verbod op technische/financiële dienstverlening;
• een verbod op handel in effecten/geldmarktinstrumenten;
• een bevriezing van tegoeden en economische middelen;
• exportbeperkingen (verbod/vergunning);
•	een verbod op uitvoer goederen in bepaalde sectoren (ver
voer, telecommunicatie, energie, exploitatie van olie, gas en
minerale rijkdommen);
•	een verbod op invoer van goederen met een oorsprong in
de Krim/Sebastopol en
•	een verbod op betrokkenheid bij infrastructurele projecten in
de Krim/Sebastopol.
Wel doen, niet doen
Naleving van sanctieregimes brengt voor ondernemers de no
dige verplichtingen met zich. De ondernemer dient zich bewust
te zijn van zijn of haar wettelijke verplichtingen en is ook gehou
den maatregelen te treffen ter

“Licht de bank op tijd
in over je plannen in
Rusland.”
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Dat betekent:
• Ken uw klant;
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• Ken het ontvangende land;
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euro worden opgelegd. Indien er geen opzet in het spel is, gel

Tweede Kamer volle aandacht. Zo stelde VVD-Kamerlid Bente

den aanzienlijk lagere straffen. Opeenstapeling van de boetes is

Becker in navolging van het interview eind november Kamer

mogelijk als de delicten herhaaldelijk zijn gepleegd.

vragen aan minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwik

In november 2017, is transport- en opslagbedrijf U-Freight Hol

kelingssamenwerking.

land BV strafrechtelijk veroordeeld tot het betalen van een geld

Bente Becker vroeg de minister onder meer met name het

boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, voor
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geerde op 19 december op de vragen. Zij ging daarbij met
name in op wat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu al

Ontwikkelingen

doet om bedrijven te helpen te voldoen aan de wetgeving. Op

De Europese Unie verlengde de Russische sancties recent met

23 januari diende Bente Becker nieuwe Kamervragen in, als

een half jaar tot eind juli 2018. Gezien de politieke verhoudin

vervolg op de antwoorden van de minister. Daarbij vraagt ze de

gen tussen de EU en Rusland lijkt een verdere verlenging van

minister onder meer het Handboek Rusland te updaten en

de sancties reëel. Mede door een interview met de auteurs van

meer praktisch te maken, onder meer door het opnemen van

dit artikel op BNR hebben de sancties tegen Rusland ook in de

een verwijzing naar de company check.
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