
Nieuwe sancties VK en Canada 
 

Op 19 mei heeft het Verenigd Koninkrijk verdere maatregelen genomen. Deze zijn gericht op 
Russische luchtvaartmaatschappijen en verhinderen hen om te profiteren van de verkoop van hun 

landing slots op grote Britse luchthavens. Met de verkoop van deze slots is een bedrag van zo’n £50 
miljoen. Meer informatie kan hier en hier worden gevonden. 
 

Canada heeft op 18 mei de Special Economic Measures (Russia) Regulations aangevuld met een 
verbod op het exporteren naar Rusland van bepaalde luxeproducten en goederen die kunnen 
worden gebruikt bij het produceren van wapens. Daarnaast wordt ook de import van bepaalde 

luxegoederen vanuit Rusland verboden en zijn er nog eens veertien oligarchen die nauwe banden 
met het Kremlin hebben op een zwarte lijst gezet, net als hun familieleden. Meer informatie kan hier 

worden gevonden. 
 
Handelsliberalisatie Oekraïne 

 
Een paar weken geleden heeft het Europees Parlement ingetsemd met een voorstel om voor een 

periode van 1 jaar handel met Oekraïne te vergemakkelijken. Gister heeft ook de Europese Raad hier 
mee ingestemd waardoor het in zal gaan. Het betreft: 

 Een opschorting van alle tarieven onder Titel IV van het Associatie verdrag met Oekraïne die 

nog niet geliberaliseerd waren. Dit heeft met name betrekking op industrieproducten die aan 
accijnzen zijn onderworpen tegen eind 2022, groenten en fruit die onderworpen zijn aan het 
invoerprijssysteem, en landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die 

onderworpen zijn aan tariefcontingenten  

 de inning van antidumpingrechten op invoer uit Oekraïne; en  

 de toepassing van de gemeenschappelijke regels voor invoer met betrekking tot invoer van 
oorsprong uit Oekraïne. 

 

Meer informatie treft u hier. 
 
De Raad heeft ook ingestemd met meer steun voor de Oekraïense strijdkrachten. Deze vallen binnen 
het Europen Peace Facility en betreft een vierde kapitaal injectie van €500 miljoen, waardoor het 

totaal bedrag van steun nu €2 miljard is.  
 

Meer informatie hierover is hier te vinden. 
 
Uitvraag impact Sanctiepakket 8 april en artikel 5 duodecies voor overheidsopdrachten en 

aanbestedingen  
 

Op 8 april 2022 heeft de Europese Raad het vijfde sanctiepakket vastgesteld richting Rusland 
vanwege de Russische oorlog in Oekraïne middels Verordening (EU) 2022/576.  Wij zijn op zoek naar 
voorbeelden van de impact van deze sanctie op het bedrijfsleven.   

 
Een onderdeel van dat sanctiepakket is artikel 5 duodecies, waarin aanbestedende diensten en 
speciale sector bedrijven wordt verboden om overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te 

gunnen of voort te zetten aan of met:  
 

a) een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit 
of lichaam;  
b) een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of 

indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid, of  
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c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing 
van een entiteit als bedoeld punt a) of b) van dit lid,  

met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten wier capaciteit wordt ingeroepen in de 
zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de 

opdracht vertegenwoordigen. 
 
Aanbestedende diensten zullen de komende weken contact leggen met hun opdrachtnemers om te 

bezien of dat het lopende contract of aanbesteding onder het sanctieregime.  Om onze gesprekken 
met zowel het ministerie van EZK als onze collega’s op kantoor Brussel te voorzien van goede 
voorbeelden en vragen die leven zijn wij op zoek naar de impact van deze sanctie op ondernemers. 

Ook de noodzaak tot ontheffingen horen we graag. Het ministerie werkt aan een ontheffingskader 
maar geeft al te kennen dat zij terughoudend wil zijn. Bij een besluit op de aanvraag tot ontheffing 

wordt in overweging genomen: of een essentieel product, een vitaal proces of een andere essentiële 
dienst wegvalt, verstoort dreigt raken of anderszins ernstig gevaar loopt door het wegvallen van de 
grondstof, dienst en/of aanlevering (publiek belang). Zie ook de bijlages. 

 
Reacties kunt u per mail sturen naar Petra Tiel en Laura Stam (klik op de link om direct een e-mail te 

sturen). 
 
Nieuw energiepakket: REPowerEU 

 
Vorige week heeft de Europese Commissie een omvangrijk pakket gepresenteerd waarin REPowerEU 
wordt uitgewerkt met als doel de EU versneld onafhankelijk te maken van, met name, Russisch gas. 

Het pakket bevat wetswijzigingen waarbij de doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiency 
worden verhoogd en een verplichting voor de installatie van zonnepanelen op daken. Daarnaast 

bevat het pakket onder andere aanbevelingen om het vergunningverleningsproces van hernieuwbare 
energieprojecten te versnellen en een plan om de uitrol van waterstof een boost te geven. Voor de 
financiering wil de Commissie onder andere dat er gebruik wordt gemaakt van ongebruikte fondsen 

uit het RRF en daarnaast wil men extra inkomsten genereren door extra emissierechten te veilen. Het 
gehele pakket is te vinden via deze link. 
 

De Europese Commissie komt met maatregelen om de Europese defensiebasis te versterken  
 

De Europese lidstaten hebben na de uitbraak van de Oekraïne-crisis de defensie-uitgaven significant 
verhoogd van €36 miljard in 2020 naar ruim €200 miljard. Hiermee geven de EU-landen evenveel uit 
aan defensie als een grootmacht maar opereren te versnipperd, aldus de Europese Commissie. Om 

dit recht te trekken, heeft de Europese Commissie een set aan maatregelen aangekondigd om de 
snel stijgende defensiebudgetten van de lidstaten efficiënt te besteden. Zo wil de Commissie via een 

gecoördineerde aanpak lidstaten aanmoedigen om gezamenlijk militair materieel in te kopen – 
hiervoor legt de EC een aanmoedigingspremie van €500 miljoen op tafel. Op den duur wil zij 
aanzetten tot consortia voor de gezamenlijke ontwikkeling en aankoop van defensiesystemen. 

Samenwerking zou gestimuleerd kunnen worden door kwijtschelding van BTW. 
 
Hiermee legt de Commissie een duidelijke focus op het dichten van gaten binnen de defensie-

industrie en de defensiecapaciteit (aanvullen van voorraden, het vervangen van systemen die nog uit 
het Sovjettijdperk stammen, en het versterken van luchtverdedigings- en antiraketsystemen). 

Hiervoor wordt onder andere een ‘Joint Procurement Task Force’ opgericht dat zal worden versterkt 
met een EU-instrument om gezamenlijke overheidsaanbestedingen versneld goed te keuren. Ook 
wordt de positie van het Europese Defensie Agentschap (EDA) verder versterkt.  

 
Belangrijke boodschappen aangekaart bij de Commissie door BusinessEurope 
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Op 19 mei is BusinessEurope, waar VNO-NCW ook bij is aangesloten, samengekomen met 
vertegenwoordigers van de Directoraten-Generaal voor interne markt, industrie, ondernemerschap 

en MKB (DG GROW) en handel (DG TRADE). Bij dit overleg heeft BusinessEurope een aantal 
belangrijke boodschappen omtrent sanctie-implementatie, de impact van de oorlog in bredere zin en 

de toeging tot grondstoffen en supply chains (nogmaals) aangekaart bij de Commissie. Hieronder het 
bericht van BusinessEurope hierover: 
 

• Guidance remains a key issue. Questions regarding the previous five packages of 
sanctions that we have raised for over a month have not been answered yet and many 
times replies are not clear and they are even contradictory; 

• Even when doing legitimate trade, namely in the area of pharmaceuticals and agri-food, 
companies face a number of issues from access to finance and transport; 

• We need to ensure that we keep sanctions aligned with other western allies, namely the 
US. This is especially important in the context of the upcoming 6th package of sanctions in 
what concerns provision of services; 

• We should ensure that companies that want to leave Russia and end their contracts, 
including Joint Ventures, with Russian entities are able to do so. At the moment, 

companies face a “catch 22” situation that needs to be addressed; 
• When it comes to access to critical raw materials and the impact on supply chains, we 

reiterated that finding alternatives in the short term may be challenging for companies. 

We emphasised the need for more streamlined action between the EU and like-minded 
partners, in a way that ensures that existing dependencies are not being replaced by 
others and that overcapacities are also avoided. 

 


