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1. Economische sancties

1. (Politieke) instrumenten
 

2. Internationale gemeenschap of nationaal
 

3. Sturen of bestraffen van gedrag van bepaalde
landen

 
4. Teneinde de internationale vrede en veiligheid te

handhaven of te herstellen
 



1.1 The ugly truth
• Sancties = Politiek

 
• Vragen over ‘goed’ of ‘slecht’ zijn irrelevant

 
• Vaak is er nauwelijks tot geen waarschuwing vooraf

 
• Extra-territoriale werking

 
• Potentieel ernstige consequenties bij overtreding

 



2. Rusland sanctieregime



2.1 Rusland en Oekraïne
 

• Geen VN Sancties
• Alleen EU en individuele landen

 
• Sterk toegenomen handhaving in NL sinds 2017
• Met name gericht op de Krim (Kerch brug / Taman Haven



2.2 Rusland en Oekraïne
3 hoofdverordeningen

1. Verordening 269/2014 van 17 maart 2014 (Oekraïne)
• Bevriezingsmaatregel.
2. Verordening 692/2014 van 23 juni 2014 (Krim/Sebastopol)
• Verbod op import goederen van Krim/Sebastopol
• Verbod op investeringen (bedrijven, vastgoed)
• Verbod op levering bepaalde goederen/diensten (infrastructuur,

transport, telecommunicatie, toerisme en energie en in verband met
exploitatie van olie, gas en mineralen); en

• Verbod toegang havens voor bepaalde schepen.
 



2.3 Rusland en Oekraïne
3.    Verordening 833/2014 van 31 juli 2014 (Rusland)

• Exportverbod ten aanzien van dual-use items bij militair eindgebruik en
militaire goederen;

• Exportverbod dual-use items aan bepaalde partijen (wapenfabrikanten);
• Exportvergunning vereist voor levering bepaalde goederen voor

oliewinning;
• En verbod indien bestemd voor bepaalde olieprojecten (Arctisch, diepwater

en schalieolie);
• Verbod op technische en financiële dienstverlening in verband met dual-use

items en militaire goederen;
• Verbod op handel in bepaalde geldmarktinstrumenten; en
• Verbod op verstrekking lening aan bepaalde entiteiten (banken).

 
 



2.4 Rusland en Oekraïne
VS Sancties Rusland – CAATSA

- Primary Sanctions:
- wijzigingen aan Directives 1 (bankensector), 2 (energiesector) en 4

(olieprojecten)
- Bevriezingsmaatregelen
- Mogelijke secondary sanctions, o.m.:
- Sancties tegen spoorwegprojecten, metaalindustrie en mijnsector
- Activiteiten van buitenlandse financiële ondernemingen

(correspondent bank sancties – investeringen in
energie/defensiesector)

- Secondary sanctions energiesector (pijpleiding; Nordstream 2)
 



3. Best Practices



3.1 Best Practices
Wat te doen voor transacties met sanctielanden?
 

• Informeer tijdig uw bank.
• Pas een “gelaagde” benadering toe op transacties:
o Ken de klant;
o Ken het ontvangende land;
o Ken het product of de dienst;
o Ken het eindgebruik;
o Ken de eindgebruiker; en
o Ken de transactie.

 
• Zorg dat offertes/overeenkomsten sanctiebestendig zijn.
• Wees transparant jegens de toezichthouder.
• Zorg dat u weet hoe te reageren indien er iets misgaat.
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