
Q&A 

Wat betekenen de sancties voor mijn bedrijf?  

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus vanwege de 

inval  van Rusland in Oekraïne. Deze sancties hebben gevolgen voor bedrijven die zakendoen met 

deze landen. Meer informatie over de sancties en welke personen, bedrijven en organisaties in 

Rusland of Belarus op een sanctielijst staan, is te vinden op: www.sanctionsmap.eu.  

Mijn bedrijf staat niet op de sanctielijst. Waarom moet ik dan toch een verklaring 

overleggen? 

Een bedrijf dat zelf niet op de sanctielijst staat, maar dat voor meer dan 50% eigendom is of 

onder zeggenschap staat van een gesanctioneerd Russisch of Belarussisch moederbedrijf, valt óók 

onder de sancties. De IND is op grond van de Sanctiewet gehouden om te beoordelen of een 

bedrijf banden heeft met een Russisch of Belarussisch moederbedrijf.  

Het is op grond van de Sanctiewet verboden om zowel direct als indirect tegoeden of economische 

middelen te verstrekken aan bedrijven of personen die op de Europese sanctielijsten staan, dan 

wel gelieerd zijn aan deze bedrijven. Daarom vragen we u hierover een verklaring af te leggen.  

Wanneer is er sprake van eigendom of zeggenschap?  

Dit volgt uit de Europese richtsnoeren inzake sancties, onder 55a en 55b. Er is sprake van 

eigendom als een ander bedrijf (of persoon) in het bezit is van 50% of meer van de 

eigendomsrechten, of daarin een meerderheidsbelang heeft. Er zijn een aantal criteria die maken 

of een bedrijf onder zeggenschap staat van een ander bedrijf of persoon. Ik verwijs u hiervoor 

naar de verklaring. Het is aan u zelf om te bepalen of deze criteria op uw bedrijf van toepassing is.  

Wat gebeurt er als mijn bedrijf is gelieerd aan een gesanctioneerd (Wit-)Russisch 

moederbedrijf? 

Als u in de verklaring heeft aangegeven dat uw bedrijf voor 50% of meer eigendom is van of

onder zeggenschap staat van een gesanctioneerd Russisch of Belarussische bedrijf of persoon, dan 

valt uw bedrijf onder de sancties. Dit kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening aan 

kennis- en arbeidsmigranten die voor uw bedrijf (willen) werken. De IND zal dit dan verder 

moeten beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van de 

werknemers. Wat de eventuele gevolgen zijn voor het erkend referentschap wordt nader 

onderzocht.

Ben ik verplicht om een verklaring te overleggen? 
De IND kan van u verlangen dat u gegevens verstrekt die nodig zijn voor de aanvraag en 
waarover u redelijkerwijs kan beschikken. Bij een aanvraag kijken we of de verklaring aanwezig is.

http://www.sanctionsmap.eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/nl/pdf
https://ind.nl/oekraine/Paginas/Oekraine.aspx

