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Ontwerp 

Vaak gestelde vragen over beperkende maatregelen van de EU 

 

1. Waar vind ik de officiële versie van de besluiten en verordeningen van de 

Raad over sancties? 

Het Publicatieblad van de Europese Unie is de enige juridisch bindende bron van de 

geldende EU-wetgeving. Het Publicatieblad is te vinden op http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html en http://eur-lex.europa.eu/. 

Besluiten en verordeningen over beperkende maatregelen (ook "restrictieve maatregelen" 

genoemd) zijn doorgaans gemakkelijk te vinden als u zoekt op jaar en nummer (via 

"Eenvoudig zoeken" en "op referentienummer"). Naargelang van de gegevens waarover u 

beschikt, kunt u ook "Uitgebreid zoeken". 

Als u een bepaalde sanctieregeling zoekt zonder het nummer van het besluit te weten, zoek 

dan eerst het nummer op in de lijst van wetgeving op de website van de EDEO (zie onder 

vraag 4) en gebruik vervolgens "Eenvoudig zoeken".  

2. Waar vind ik de geconsolideerde versie van een besluit of verordening? 
 
In het Publicatieblad van de Europese Unie worden geconsolideerde versie gepubliceerd van 
wetgeving die in het Publicatieblad is verschenen. Deze geconsolideerde versies zijn evenwel 
niet juridisch bindend, in tegenstelling tot de wetgeving zelf, en worden uitsluitend 
opgesteld om het opzoeken te vergemakkelijken. 

 
Geconsolideerde versies zijn te vinden op de website van het Publicatieblad:  http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html of http://eur-lex.europa.eu/. Voor elk document kunnen de 
"Bibliografische gegevens" worden opgevraagd. Als er een geconsolideerde versie 
beschikbaar is, wordt dat daar vermeld.  

 
NB Geconsolideerde versies zijn niet altijd bijgewerkt tot en met de meest recente wijziging. 
Om volledig op de hoogte te zijn van de status van het besluit of de verordening, moet u dan 
ook rekening houden met eventuele wijzigingen die zijn gepubliceerd na de datum van de 
laatste geconsolideerde versie. 

 

3. Waar vind ik algemene informatie over de beperkende maatregelen van 

de EU? 

Op de website http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm vindt u algemene informatie 

over de beperkende maatregelen van de EU. Op deze website vindt u een uitgebreide 

presentatie over de EU-sancties: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_nl.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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4. Waar vind ik een overzicht van de beperkende maatregelen van de EU? 

Zie voor een volledige lijst per land van beperkende maatregelen die nu van kracht zijn 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. Deze lijst wordt regelmatig 

bijgewerkt als de desbetreffende besluiten en verordeningen worden gewijzigd. 

Deze lijst wordt uitsluitend opgesteld om het opzoeken te vergemakkelijken. Het 
Publicatieblad van de Europese Unie is de enige juridisch bindende bron voor beperkende 
maatregelen van de EU (zie vraag 1).  
 

5. Waar vind ik meer informatie over de toepassing van beperkende 

maatregelen? 
 
Zie de richtsnoeren in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 

van de EU 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%201120
5%202012%20COR%202) of de beste praktijken van de EU voor de doeltreffende  
implementatie van beperkende maatregelen 
(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208666
%202008%20REV%201).  
Zie ook de nieuwe elementen over de begrippen "bezit", "controle" en "ter beschikking 
stellen van tegoeden of economische middelen" in 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Extra informatie is waarschijnlijk ook beschikbaar op de website van de bevoegde autoriteit 
in uw land. Deze websites worden vermeld in de verordeningen inzake beperkende 
maatregelen (zie vraag 9). 

 

6. Waar vind ik een lijst van personen en entiteiten die vallen onder 

financiële beperkende maatregelen, zoals de bevriezing van tegoeden? 
 

De geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële EU-sancties 
van toepassing zijn, vindt u hier: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. 
Meer informatie daarover vindt u op 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l 
Neem bij twijfel over een persoon, groep of entiteit op de lijst contact op met de bevoegde 
autoriteit in uw land (zoals vermeld in de desbetreffende verordening). Deze zal indien nodig 
contact opnemen met de verantwoordelijke EU-instelling of -dienst. 
 
Andere informatie over de sanctiebesluiten en -verordeningen, zoals over arresten van het 
Hof van Justitie, is te vinden in de "Bibliografische gegevens" in het Publicatieblad.  
 

7. Hoe kan ik automatisch op de hoogte blijven van veranderingen? 
 
U kunt zich abonneren op de RSS-feeds van EUR-Lex: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl. i) Log in en klik op "Uitgebreid zoeken". ii) Zoek 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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bijvoorbeeld op alle verordeningen met "beperkende maatregelen" of "beperkende 
maatregelen" in de titel. iii) Klik op "Opslaan in Mijn RSS-feeds" (bovenaan de 
zoekresultaten) en op "save". Meer informatie over het creëren van persoonlijke RSS-feeds 
kunt u vinden in de helpfunctie: http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-
eurlex/intro.html?locale=nl. 

Het is niet mogelijk updates via e-mail te ontvangen.  

8. Kan ik product X uitvoeren naar/invoeren uit land Y? 

Controleer eerst of er beperkende maatregelen van kracht zijn voor het land in kwestie (zie 

vraag 4). 

Als dat het geval is, kijk dan of het product wordt vermeld op de lijst van verboden 

producten in de bijlage bij de verordening. Bij twijfel kan de bevoegde autoriteit in de 

lidstaat (zoals vermeld in de verordening) u vertellen of de goederen in uw geval kunnen 

worden in- of uitgevoerd en of u een in- of uitvoervergunning nodig heeft.  

Neem voor een vergunning contact op met de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u 

gevestigd bent (zie vraag 9). 

Controleer ook of het product onder een wapenembargo valt. Daarvoor kunt u de 

gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen raadplegen, die jaarlijks wordt 

bijgewerkt. De laatste versie vindt u op: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:NL:PDF. 

Controleer ook of het product voorkomt op de lijst van goederen voor tweeërlei gebruik van 

Verordening (EG) nr. 428/2009, die betrekking heeft op producten die zowel voor civiele als 

voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De meest recente geconsolideerde versie 

daarvan vindt u op:http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:NL:PDF. 

U moet ook nagaan of degene met wie u handelt, niet voorkomt op een lijst van personen, 

groepen of entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, en of de 

transactie direct of indirect aan dergelijke personen, groepen of entiteiten ten goede komt. 

Zie voor meer informatie over het onrechtstreeks ter beschikking stellen van tegoeden of 

economische middelen en de begrippen "bezit" en "controle": 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Extra informatie is waarschijnlijk ook beschikbaar op de website van de bevoegde autoriteit 

in uw land (die wordt vermeld in de desbetreffende verordening - zie vraag 9). 

9. Hoe kan ik contact opnemen met de bevoegde autoriteit van mijn land? 

De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten worden genoemd op de websites die zijn 

vermeld in de desbetreffende verordening. 

http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html?locale=nl.#True
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html?locale=nl.#True
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:Nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:NL:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
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10. Hoe kan ik contact opnemen met de diensten van de Commissie die 

verantwoordelijk zijn voor de beperkende maatregelen? 

De diensten van de Commissie zijn bereikbaar op relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Kan ik handel drijven met / tegoeden of economische middelen 

ontvangen van of sturen aan persoon/groep/entiteit X? 

Raadpleeg de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële 

sancties van de EU van toepassing zijn op http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-

list_en.htm. Meer informatie daarover vindt u op 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l . Zie ook vraag 6. 

U moet nagaan of degene met wie u handelt, niet voorkomt op een lijst van personen, 

groepen of entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn, en of de 

transactie direct of indirect aan dergelijke personen, groepen of entiteiten ten goede komt. 

Zie voor meer informatie over het onrechtstreeks ter beschikking stellen van tegoeden of 

economische middelen en de begrippen "bezit" en "controle": 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Neem bij twijfel over een persoon, groep of entiteit op de lijst contact op met de bevoegde 
autoriteit in uw land (zoals vermeld in de bijlage bij de desbetreffende verordening). Deze zal 
indien nodig contact opnemen met de verantwoordelijke EU-instelling of -dienst. 
 

12. Het Gerecht heeft opname op de lijst van persoon/groep/entiteit X nietig 

verklaard, maar de naam staat nog steeds in de geconsolideerde lijst van 

personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van toepassing 

zijn. Zijn de beperkende maatregelen tegen deze persoon/groep/entiteit dan 

nog steeds van kracht? 

 
De nietigverklaring door het Gerecht treedt niet onmiddellijk na het vonnis in werking. 

Besluiten die in eerste aanleg nietig zijn verklaard, blijven van kracht tot het verstrijken van 

de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld (twee maanden en tien dagen na 

kennisgeving van het arrest). Gedurende die periode kan de Raad, of in bepaalde gevallen de 

Commissie, schendingen tegengaan door nieuwe beperkende maatregelen vast te stellen 

voor de betrokken personen en entiteiten. Ook kan de Raad (of de Commissie) beroep 

instellen. De beperkende maatregelen blijven van kracht gedurende de periode dat het 

beroep wordt behandeld. Na de termijn van twee maanden en tien dagen verstrijken de 

beperkende maatregelen, of blijven zij van kracht, afhankelijk van of de Raad (of de 

Commissie) of een andere partij een van deze stappen onderneemt. 

  

mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
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13. Ik weet dat persoon/groep/entiteit X de beperkende maatregelen 

schendt. Wat moet ik doen? 

Neem contact op met de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat (zoals vermeld in de 

bijlage bij de desbetreffende verordening, zie vraag 9). U kunt ook rechtstreeks contact 

opnemen met de Commissie (zie vraag 10), die vervolgens contact opneemt met de 

bevoegde autoriteit.  

 


