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Russische Tegensancties (via Business Europe)
Over the past days, Russia has adopted a number of laws as a reaction to the restrictive
measures / sanctions adopted by the EU, the US and other Western allies. You may find
the main developments summarised below:
1 – Approval of a list of unfriendly countries, which includes Albania, Andorra,
Australia, Canada, Gibraltar, Japan, Liechtenstein, Member States of the EU, Iceland,
Micronesia, Monaco, Montenegro, New Zealand, Norway, North Macedonia, the Republic
of Korea, San Marino, Singapore, Switzerland, Taiwan, the UK (incl. British Virgin
Islands), Ukraine and the USA.
2 – Legislation that prescribes that all transactions and operations of Russian
companies with citizens and firms from countries unfriendly to Russia will be
approved by the government commission for the control of foreign investment. A
procedure is established, according to which, a Russian resident company or a foreign
firm from an unfriendly country must apply for permission to complete such transactions
or operations. This application must contain comprehensive information about the
applicant, including a document on the beneficial owners of the company. The
commission will then analyse each case and take a decision to allow or refuse the
transactions or operations. Conditions to allow the transactions or operation may be also
set out.
3 – Expansion of the law allowing the seizure of assets of foreigners. While
previously the restrictions under the law could only be applied to U.S. citizens, now it
applies to all foreigners and stateless persons. Such restrictions include: Prohibition of
entry into Russia; Seizure of financial and other assets in Russia; Prohibition on any
transactions with property and investments of citizens who have been subjected to
restrictions; Prohibition on disposing of property located on Russian territory; Suspension
of the activities of legal entities under the control of these citizens in Russia; Suspension
of their powers in the boards of directors or other management bodies of organisations
registered on Russian territory.
Moreover, a number of measures were adopted to support businesses and citizens in
the face of sanctions, including: Abolition of inspections for small and medium-sized
businesses and IT companies; Simplification of the conditions and procedure for
government procurement; The possibility for the government to carry out additional
indexation of insurance pensions, the pension coefficient and the fixed payment to
pensions; Simplifying the procedure for purchasing medicines, empowering the Cabinet
to adjust the licensing requirements for pharmaceutical activities, there are restrictions on
the export of certain medicines from Russia; Possibility for the government to adjust the
rules on admission to higher education institutions for Russians who have difficulties with
studying abroad.
Finally, Visa and Mastercard announced the suspension of their activities in Russia,
meaning that cards issued in Russia will stop working abroad, and those issued abroad

will stop working in Russia. This should not affect cards issued by Russian banks and
used within Russia. The Central Bank of Russia has provided further specifications,
including on the use of Russian Mir cards abroad.

Vragen over sancties

Vanuit meerdere leden hebben wij vragen gekregen over de sancties. Deze zijn veel aan
verandering onderhevig. De meeste recente informatie over welke sancties er momenteel
zijn is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaalondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties.

Een soort van tijdlijn over wanneer welke sancties ingaan is helaas niet mogelijk. De reeds
aangenomen sancties zijn al van kracht (kort na aankondiging) en nieuwe sancties zijn nog
onderwerp van discussie, dus daar kan geen tijdpad voor worden gegeven.
Een goed overzicht met meer informatie over sancties is te vinden op de website van DNB:
https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/nieuwsberichten-2022/negen-vragen-overde-sancties-en-de-economische-gevolgen-van-de-oorlog/.

Steun voor bedrijven
De Europese Commissie overweegt een aantal opties om de Europese economie en bedrijfsleven te
beschermen. Zo kijkt de Commissie naar het domein van staatssteun door bijvoorbeeld
staatssteunkaders te verruimen of speciale leningen toe te staan. Daarnaast wordt er gekeken naar
ongebruikte leningen binnen de Europese herstelgelden voor de pandemie of naar opnieuw uitgifte
van Europese schulden zoals dat is gebeurd voor de financiering van de Europese herstelgelden.
Geluiden gaan op dat de staatssteunopties het meest voor de hand liggen, maar het is onduidelijk of
en wat er in Europees verband wordt afgesproken. Het is mogelijk dat tijdens de EU-top van 10-11
maart de regeringsleiders een pakket aan maatregelen naar buiten komt. VNO-NCW en MKBNederland houden deze ontwikkelingen in de gaten.
Oekraïners in Nederland
Besluit Europese Raad
1. Oekraïense onderdanen genieten tijdelijke bescherming indien zij vóór of op 24 februari 2022 in
Oekraïne woonden. Hetzelfde geldt voor onderdanen van derde landen en staatlozen die in
Oekraïne internationale bescherming genieten, en hun gezinsleden. Voor onderdanen van derde
landen die vóór of op 24 februari in Oekraïne verbleven op basis van een permanente verblijfsvergunning en die niet veilig terug kunnen naar hun land van herkomst geldt ofwel de tijdelijke
bescherming, ofwel passende bescherming krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.
2. De lidstaten kunnen daarnaast nog tijdelijke bescherming bieden aan bijvoorbeeld onderdanen
van derde landen die legaal in Oekraïne verblijven en die niet veilig terug kunnen naar hun land
van herkomst, of aan Oekraïners die niet lang vóór 24 februari zijn gevlucht of die zich net voor
die datum op het grondgebied van de EU bevonden, bijvoorbeeld voor vakantie of werk.
3. Het besluit bepaalt verder nog dat de Commissie de samenwerking en informatie-uitwisseling
tussen de lidstaten coördineert. Zij zal daartoe met name overzicht houden over de opvangcapaciteit per lidstaat en kijken waar er eventueel extra steun nodig is. Tot slot kunnen de

lidstaten operationele ondersteuning vragen van EU-agentschappen als Frontex, het EUAsielagentschap en Europol.
Verblijf in Nederland
1. Oekraïners kunnen in Nederland vrij reizen. Zij kunnen zich melden bij een opvanglocatie en bij
de gemeente waar zij verblijven (in verband met zorg, onderwijs, ondersteuning) maar zijn dat
niet verplicht.
2. Op dit moment is het nog zo, dat zij om te kunnen werken een TWV (Tewerkstelingsvergunning)
nodig hebben. Er wordt nu gewerkt aan regeling (te vergelijken met de Fast Track regeling in het
VK) waarbij een snelle competentiescreening plaatsvindt. Vervolgens moet er een regeling
komen om te kunnen werken.
Basisinformatie op: www.nederlandvoorvluchtelingen.nl
Contact Humanitaire steun
VNO-NCW / MKB-Nederland zet zich in voor een goed en efficiënt verloop van de humanitaire hulp
richting de Oekraïne.
Het is belangrijk dat de juiste hulp via de juiste wegen op de juiste plekken terecht komt. Wij hebben
hiervoor een lijst beschikbaar met partijen en organisaties.
Wij zijn daarnaast in nauw contact met de Oekraïense Ambassade in Nederland die ook vanuit
Nederland zo goed mogelijk hun land willen bedienen met alles wat nodig is (voedsel, producten,
brandstof, etc.)
Mochten er aanvullende vragen zijn of meer informatie gewenst zijn, neem dan contact op met:
-

Mirian Keuning (keuning@vnoncw-mkb.nl op 06 13 7998 69)
Djim Segers (segers@vnoncw-mkb.nl) op 06 18 1970 99)

