
 

Verbod op opdrachten aan Russische partijen 
 
Geen zaken meer doen met Rusland en Russische bedrijven. Hoe dan zult u zich afvragen? 
 
De 5e sanctie richtlijn van de EU, die 8 april 2022 van kracht werd, verbiedt het gunnen van 
opdrachten aan Russische partijen of bedrijven waarvan de zeggenschap berust bij Russische 
partijen. Er zijn uitzonderingen zoals olie en gas maar die gelden niet unaniem en moeten telkens 
weer gemaakt worden.  
 
Hoe voorkom je dat je in aanbestedingen toch met Russische bedrijven of bedrijven met Russische 
zeggenschap geconfronteerd wordt? 
 
De circulaire van de minister van Economische Zaken en Klimaat meldt het volgende: 
Het verbod ziet op gunning aan en lopende contracten met: 
• personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen  
(bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland; 
• rechtspersonen die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische  
partij zoals genoemd hierboven; en 
• personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing  
van een bovengenoemde Russische partij. 
 
De rechtspersonen als bedoeld bij de tweede of derde tiret omvatten ook  
rechtspersonen gevestigd in de EU/EER of in een ander land dan Rusland. 
 

En nu praktisch 
 
Aanbestedingen: 
1. Wij adviseren om in de aanbestedingsstukken al op te nemen wanneer u bedrijven uitsluit. Door 
middel van een eigen verklaring die inschrijvers moeten toevoegen kunt u zoveel mogelijk aan de 
regeling voldoen. Als een bedrijf de verklaring niet invult, moet u hen uitsluiten. 
2. Indien een inschrijver in strijd met de waarheid verklaart, mag u hem in ieder geval uitsluiten 
wegens valse verklaring in deze en volgende aanbestedingen.  
3. U moet zelf controleren of het gaat om een Russische partij. Dat betekent u zelf moet controleren 
of er sprake is van een Russische partij. Sluit u toch een contract dan is er namelijk sprake van een 
economisch delict. U moet dus het uittreksel KvK nagaan. 
4. Tipje van de sluier: Nederland importeert vooral ruwe aardolie en aardolieproducten,non-
ferrometalen, ijzer en staal, organische chemische producten en kurk en hout uit Rusland (bron: 
RVO). Let daar dus goed op! 
5. Twijfelt u? Neem contact op met het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, via bureautoetsinginvesteringen@minezk.nl  
6. Als u onverhoopt toch een contract sluit doet u er goed aan in uw contract een 
ontbindingsclausule op te nemen en een boetebepaling/schadevergoedingsbepaling. Let op dat u 
dan nog wel een economisch delict pleegt. 
 
 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2022-04/circulaire_nieuw_sanctiepakket_rusland_heeft_gevolgen_voor_overheidsaanbestedingen_14april2022.pdf
mailto:bureautoetsinginvesteringen@minezk.nl


Gesloten overeenkomsten: 
1. Overeenkomsten die vóór 9 april 2022 gesloten zijn moeten vóór 10 oktober 2022 beëindigd 
worden. Dit geldt ook voor overheidsaanbestedingen waar een Russische partij voor meer dan  
10% deelneemt in het contract als onderaannemer of leverancier. 
2. U bent bij beëindiging geen boete verschuldigd. 
3. Ook overeenkomsten op gebied van gas en olie moeten in de basis opgezegd worden, máár het is 
mogelijk om hier ontheffing voor aan te vragen bij de minister van Klimaat en Energie. Het verzoek 
om ontheffing moet u onderbouwen. 
 
 

Voor vragen en advies mail ons! 
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