
FAQ Bedrijfsleven 17-03-2022  
 

1. Hoe handhaaft de douane op mogelijke sanctiegoederen in doorvoer? 
 

(doorvoer: mogelijke sanctiegoederen die via een Nederlandse (lucht)haven, met of zonder 
overlading, en bestemd zijn, of kunnen zijn via een land van omleiding, voor Rusland of 
Belarus) 
 
Onder doorvoer wordt daarmee verstaan: “LOLA’s”, “restows”, “stay onboard” en 
“transhipment”. 
  
De douane beschikt met de Entry Summary Declaration over voldoende informatie om een 
risicoanalyse uit te voeren op mogelijke sanctiegoederen. Deze analyse kán er toe leiden dat: 

- Een zending die wordt overgeladen wordt gecontroleerd op de (lucht)haven van 
overlading.  

- Voor een zending die aan boord van schip of vliegtuig zou blijven, en geen andere 
(lucht)haven in de EU meer aan doet kan de analyse er toe leiden dat de zending 
toch op de (lucht)haven zal moeten worden gelost om gecontroleerd te worden. 

 
2. Welke goederen vallen onder de sanctiebepalingen of kunnen er onder vallen? 

 
Wilt u weten of uw product onder de Rusland/Belarus sancties valt? Bekijk dan de lijsten met 
goederen in de EU-verordeningen gepubliceerd op de website van het RVO: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties   
 

 
3. Mijn door de douane geblokkeerde container staat nog in Rotterdam. Mag die 

naar een andere locatie/bestemming orden gebracht? 
 

Ja, dat mag, mits ze onder een douaneregeling blijven staan, bijvoorbeeld met een 
transitaangifte (T-document). 
 
4. Wat betekent de term “stopzetten” bij sanctiemaatregelen? 

 
Stopzetten is blokkeren van de zending om nader onderzoek te kunnen doen of de goederen 
wel of niet onder de sanctiebepalingen vallen.  
 
5. Worden er ook scan- of fysieke controles gedaan? 

 
Om te bepalen of de goederen en de aangifte overeenkomen, én of het om sanctiegoederen 
gaat worden er fysieke controles gedaan. Scancontroles komen gezien de aard van de risico’s 
beperkt voor.  
 
6. Waar kan ik mijn vraag kwijt over uitvoervergunningen, geblokkeerde zendingen 

en andere vragen over individuele casussen? 
 

Heeft u een specifieke vraag over uitvoervergunningen naar Rusland en Belarus? Neem dan 
contact op met de Douane/CDIU. Bedrijven met een douanevergunning kunnen contact 
opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane waar U onder valt. Heeft u nog geen 
vergunning: neem dan contact op met de Douanetelefoon. 

7. Waar kan ik terecht met overige vragen? 

De RVO heeft een ondernemersloket Sancties Rusland geopend, en zowel de website van de 
RVO als die van de Douane wordt voortdurend bijgewerkt. 

8. Waar worden uitbreidingen van de sancties gepubliceerd? 

Op de website van het RVO worden de uitbreidingen gepubliceerd:  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties   

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/telefoonnummer-douane-bedrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/telefoonnummer-douane-bedrijven
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/ondernemersloket-sancties-rusland
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties


9. Hoe gaan we om met hulpgoederen?  
 
Voor hulpgoederen uit het VK heeft de Douane een bericht gepubliceerd op de website. 
Aanvullende informatie zal hier worden bijgewerkt.  
 
10: Is er bij de verschillende sanctiemaatregelen nog een overgangsfase, 
bijvoorbeeld contracten waren al afgesloten vóór het ingaan van de 
sanctiemaatregelen?  

Er is, voor enkele sancties die goederen gerelateerd zijn, sprake van een overgangsfase voor 
de verschillende sanctiemaatregelen. Dit geldt in ieder geval voor onderstaande toelichting, 
maar deze is niet limitatief. Lees de actuele sanctiemaatregelen waar dit van toepassing is 
goed door. Zie voor de lijst van sancties op de website van het RVO: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties   
 
Toelichting: 

Rusland 

EU-Verordening 2022/328 (uitbreiding Rusland-sancties) is op 26 februari 2022 (00.00 
uur) in werking getreden. De verordening ziet op v.w.b. de goederen op een uitvoer- en 
doorvoerverbod. 
 
In de verordening zijn ook mogelijkheden opgenomen om ondanks verboden voor bepaalde 
goederen ze toch uit te voeren. 
Voor dual-use goederen en bijlage VII-goederen (Technologie) kan dat door op basis van een 
contract van vóór 26 februari 2022 en met uitvoering van dit contract vóór 1 mei as. een 
vergunning aan te vragen. 

 
Voor de Bijlage X (olieraffinage) en Bijlage XI (lucht- en ruimtevaart) goederen kan men 
aanspraak maken op een uitzondering die ruimte biedt om o.b.v. contracten afgesloten vóór 26 
februari met de uitvoering daarvan vóór 27 mei 2022 de uitvoer toch toe te staan. Maar dat zal 
dan wel 100% moeten worden aangetoond. 
 
Belarus  
Maatregelen zijn gepubliceerd en direct per 2 maart 2022 ingegaan.  
Het gaat hierbij voor een deel om het pakket dat ook geldt voor Rusland. Daarnaast zijn er 
enkele nieuwe maatregelen toegevoegd die zien op specifieke goederensoorten. Deels zien 
deze laatste genoemde maatregelen op een invoerverbod een ander deel ziet op een 
uitvoerverbod. Daarnaast gaat het om beperkingen op aantal goederensoorten bij in- of 
uitvoer. 

  
EU-verordening 2022/355 

  
Invoerverboden: 
• aardolieproducten en gasvormige koolwaterstofproducten (Bijlage VII); 
• kaliumchlorideproducten (potas) (Bijlage VIII); 
• hout(producten) (Bijlage X)*; 
• cement(producten) (Bijlage XI)*; 
• ijzer en staal(producten (Bijlage XII)*; 
• rubber producten (banden) (Bijlage XIII)*. 

  
Uitvoer- en doorvoerverboden: 
• dual-use goederen (Bijlage I, EU-verordening 2021/821); 
• technologie-goederen (Bijlage Va); 
• goederen voor de tabaksindustrie (Bijlage VI); 
• bepaalde machines (Bijlage XIV). 
 

*  Hierbij geldt een uitzondering voor contracten die vóór 2 maart 2022 zijn afgesloten. Deze 
uitzondering heeft een looptijd tot 4 juni 2022. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/doorvoer-particuliere-humanitaire-hulpgoederen-uit-VK-vereenvoudigd
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties

