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Verduidelijking 4de sanctiepakket EU 

Via Business Europe is een aantal vragen van Europese bedrijven over de concrete invulling 

van het vierde sanctiepakket doorgegeven aan de Europese Commissie. Deze betroffen 

vooral de export van luxegoederen. Zie hieronder de antwoorden daar op. Wij horen het 

graag als er verdere vragen zijn.  

See the answers below:   

A disclaimer applies: these informal views of the services do not purport to represent 

the Commission’s formal opinion.  

1. How will the 300€/unit threshold be assessed? Shall we assume that it is assessed as 

CIF price or transfer price for intercompany transactions?  

The 300 €/unit threshold will be assessed as price VAT free, value declared on the export 

statements, provided that it is in accordance with market price.  

2. What does an item mean? In all logic, an “item” means individual packaged item in a 
shipment, i.e. for piece of clothing, perfume or spirits, it is the individual selling item: per 

handbag, per cloak, per perfume bottle or Cognac bottle, for instance? In the absence of 

proper clarification, customs officials may end up with differing views of what 

constitutes an item across EU Member States.  

An item for the purposes of this provision means usual packaging for retail sale, eg a 

carton of 6 bottles of wine if they are sold together, or a bottle of wine if it is meant to be sold 

separately. For bulk items, price per usual unit measure (Kilo, liter etc.).  

3. It would also be useful to confirm whether the ban applies to non-originating goods 

(or not), including goods in transit from other non-EU countries and that are intended for 

Russia, especially if such countries have not decided similar sanctions themselves 

(thinking of Latin American countries for instance).  

Yes, the prohibition on transfer luxury goods to any natural or legal person, entity or body in 

Russia or for use in Russia applies to the transit via the EU territory of those luxury goods. 
Often the transfer would involve the transportation of the goods, which is also prohibited by 

the transfer prohibition.  

4. Does the ban apply to EU originating goods transiting through Russia towards further 

destinations such as Central Asia? The practicalities of logistics mean that, with Ukraine 
at war, Black Sea possibly closed, the land route from EU to Central Asia goes either 

through Russia or Turkey, and it would be good for all companies to know whether the 

two are open or whether everyone has to move to Turkey routes.  



Not as such. Of course, the goods must be genuinely destined to a third country and for use 

outside Russia. Therefore, EU operators should have in place adequate due diligence 

procedures to ensure that their exports are not diverted to Russia – especially in case of 

transshipments via Russia. This could include, for instance, contractual clauses with their 

third-country business partners giving rise to liability in case the latter re-export the items to 

Russia, as well as ex post verifications. Please also note that under Article 12, EU operators 

cannot willingly or intentionally circumvent the prohibitions in place.  

In the coming days, we are also expecting to receive more replies to the questions we have shared with 

the European Commission, which relate to all sanctions packages, and all types of measures (export 

restrictions, financial sanctions, sectorial measures, sanctions against individuals and entities, etc).  

Publicatie FAQ douane-gerelateerde vragen door het Directoraat-Generaal Belastingen 

en Douane-unie (TAXUD) van de Europese Commissie 

Het Directoraat-Geneeraal voor Belastingen en Douane-unie heeft een leidraad voor douane-
gerelateerde vragen met betrekking tot de situatie in Oekraïne gepubliceerd in de vorm van frequently 

asked questions (FAQ). De FAQ is te vinden via de deze link.  

Wellicht ten overvloede de volledige link: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/f

aqs-sanctions-russia-customs_en.pdf  

Overzicht van sancties met betrekking tot de oorlog in Oekraïne 

BusinessEurope heeft op maandag 21 maart een overzicht van de vier sanctiepakketten gepubliceerd. 
Het overzicht is als bijlage toegevoegd aan de mail (Summary of Sanctions related to war in Ukraine), 

evenals een overzicht van de Russische tegensancties (Russian Countermeasures March 2022). Zie 

hieronder het bijgaande bericht van BusinessEurope. Als er verdere vragen zijn ontvangen wij deze 

graag. 

Dear Madam, dear Sir, 

We would like to share with you a summary of the restrictive measures / sanctions adopted by 

the EU, the US, the UK and others following the invasion of Ukraine by Russia. We have 

gathered all four packages of measures, with the relevant links, in one document, for ease of 

access.  

The document includes a brief summary of the countermeasures adopted by Russia, which you 

may also find attached in a separate document, kindly shared by local contacts. 

We understand that the European Commission is currently preparing more guidance 

documents on the EU sanctions and is also working on the consolidated versions of the legal 

texts. BusinessEurope argues on the need to have these prepared and published as soon as 

possible.  
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Verwachtingen vluchtelingenopvang  

Vanuit de Nederlandse overheid wordt actief gekeken naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen.  

De opvang kan globaal ingedeeld worden in 3 fases:  

- De eerste fase zijn we eigenlijk al voorbij. Hierin zijn er enkele honderden 
vluchtelingen meer dan normaal, die dus binnen de reguliere opvang een plek moeten 

krijgen.  

- De tweede fase is waar we momenteel in zitten. Er komen enkele duizenden 

Oekraïners naar Nederland. De overheid houdt er rekening mee dat er tot 50 
duizend vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Momenteel zijn er meer dan 8 

duizend Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De overheid hoopt de structuur 

voor de opvang eind maar te hebben staan.  

- De derde fase is de vooruitblik op de toekomst. Met de aanhoudende 

bombardementen die steeds vaker ook burgers raken is de verwachting dat er veel 

meer vluchtelingen zullen komen. In Nederland kan dit oplopen tot wel 200 duizend. 

Er is dus een grote noodzaak om hier op voor te bereiden.  

Nederland heeft de intentie om haar bijdrage te leveren in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Vanuit de Europese Unie is er een solidariteitsplatform opgericht, met name bedoeld om de 

buurlanden- zoals Polen, Hongarije, Moldavië en Roemenië- te ontlasten.  

Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland en Europa een andere status. Opvang moet daarom 

niet in het kader van de algemene vluchtelingenopvang worden gezien maar in de eigen specifieke 

context. Europees breed is er een richtlijn waardoor Oekraïners in de EU vrij kunnen reizen en tot drie 
jaar lang kunnen werken. Zij zijn dus niet per definitie asielzoekers, hoewel zij wel de mogelijkheid 

hebben asiel aan te vragen.  

Het Nederlandse bedrijfsleven wil ook haar steen hieraan bijdragen door actief en constructief mee 

te doen. Wij hebben daarover contact met de overheid.  

Vanuit VluchtelingenWerk Nederland is een website opgericht (ook beschikbaar in het Oekraïens, 

Russisch en Engels) met alle informatie en vragen die een net in Nederland aangekomen vluchteling 

mogelijk heeft: https://www.refugeehelp.com/get-help. Daarop is ook een support hotline te vinden: 

+31 (0) 20 300 7000 (tussen 9.00 en 19.00 bereikbaar).  

Mogelijkheid om vragen over de sancties voor te leggen aan  de Europese Commissie 

Op 29 maart is er een speciale bijeenkomst van BusinessEurope met het Directoraat-Generaal 
Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie (FISMA), waarin concrete vragen 

kunnen worden gesteld aan de Europese Commissie over de implementatie van de maatregelen en 

sancties met betrekking tot de oorlog in Oekraïne.  

Indien er vragen zijn met betrekking tot de implementatie van sancties, kunnen deze worden 
doorgegeven via oekraïne@vnoncw-mkb.nl zodat deze kunnen worden voorgelegd op deze 

bijeenkomst.  
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Economische Outlook OECD  

Op donderdag 17 maart verscheen ook een Economic Outlook van de OECD in het licht van 

Oekraïne, zie https://www.oecd.org/economic-outlook/  

Enkele punten hieruit – wellicht voor een info update (vorige week lukte dat niet meer):  

• De OECD heeft niet een ‘fully fledged’ raming gemaakt; daar voor is de 

huidige situatie te onzeker en veranderlijk.  

• Binnen deze onzekerheid schat de Parijse denktank dat de wereldwijde 

economische groei dit jaar meer dan 1 procentpunt lager zal uitvallen als gevolg 

van “Oekraïne”  

• De meest directe economische impact is – via stijgende energieprijzen - op 

inflatie. Die komt wereldwijd een half procent hoger uit door de oorlog volgens de 

OESO (Rusland is maar deel van markt, maar beïnvloedt uiteraard 

wereldhandelsprijzen)  

• De klap zal bij de armste mensen en landen hard aankomen. Daartoe bepleit de 

OESO gerichte inkomensondersteuning, te financieren uit overwinsten van 

energiebedrijven bijvoorbeeld. Belangrijker nog is om handelsstromen van en naar 

ontwikkelingslanden open te houden. De OECD waarschuwt nadrukkelijk niet 

terug te vallen in protectionisme.  

• De aanbevelingen vooral voor de relatief hard geraakte EU zijn in lijn met wat 

de EU al heeft ingezet: minder afhankelijkheid van Rusland, afbouw fossiele 

brandstoffen, versnelling klimaat transitie etc.  

• De OESO beveelt aan om vooral ‘fiscal policy’ (= budgettair beleid) te 

gebruiken om de economische schokken op te vangen. Bij het monetaire beleid 

zou de ingezette ‘tapering’ hooguit in sommige zwaar getroffen regio’s/landen 

gepauzeerd kunnen worden; bij dit laatste speelt een rol dat de crisis nog niet tot 

paniek op financiële markten heeft geleid (afgezien van commodities)  

• Benadrukt zij dat deze OESO analyse vooral de directe impact van gestegen 

energieprijzen analyseert. Mochten wereldhandelsstromen gefrustreerd raken of de 

crisis wel overslaan naar financiële markten of banken, dan kan het beeld een stuk 

onaangenamer worden (zie ook (eer) gisteren verschenen studies van CPB en 

DNB   
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