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Stapsgewijze afbouw sancties 
Na jaren van onderhandelen is een internationaal 
akkoord bereikt met Iran. Iran stopt met het 
kernwapenprogramma in ruil voor stapsgewijze en 
voorwaardelijke afbouw van sancties. Nederland 
zet dan ook in op de stapsgewijze hervatting van 
de handel met Iran en organiseert verschillende 
handelsmissies. Ook heeft de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) verschillende 
handelsbevorderende regelingen opengesteld voor 
Iran. Ondanks deze positieve ontwikkelingen is 
Iran nog niet ‘open’ en is het zakendoen nog niet 
genormaliseerd.  

Ontwikkelingen mei 2018 
De VS kondigde op 8 mei 2018 aan sancties tegen 
Iran opnieuw in te stellen. Van Amerikaanse 
sanctiewetgeving gaat een extraterritoriale 
werking uit die door de EU (en daarmee NL) niet  
erkend wordt. De Nederlandse overheid geeft dan 
ook geen interpretatie van en/of advies over 
Amerikaanse sanctiewetgeving; u dient uw eigen 
afweging te maken. Om u daarbij te helpen  
                                                                 
1 https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddow
n_faqs.pdf  

worden hieronder een aantal aandachtspunten 
benoemd. Zoekt u meer informatie over 
Amerikaanse sanctiewetgeving dan dient u dit zelf 
bij het US Department of the Treasury, Office of 
Foreign Assets Control (OFAC)1 op te vragen. 

Wat mag wel en wat mag niet?  
Sinds 16 januari 2016 kunt u weer handeldrijven 
met klanten in Iran. Ondanks de positieve 
geluiden zijn er nog steeds sancties van kracht. 
Bent u van plan handel te drijven met klanten in 
Iran, investeringen te doen of diensten te 
verlenen in Iran dan wordt  daarnaast geadviseerd 
uzelf ook goed te verdiepen in de Iraanse 
(zaken)cultuur en de economische wetgeving. 
 
De belangrijkste beperkingen zijn als volgt: 

1. U mag geen handeldrijven met Iraanse 
partijen die genoemd worden op de 
Europese sanctielijst. Dat is nog steeds 
een aanzienlijke lijst.  

2. U mag geen militaire goederen (wapens) 
uitvoeren naar of invoeren uit Iran. 



 

3. U mag geen goederen uitvoeren naar Iran 
die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling 
van raketten waarmee een kernwapen kan 
worden afgevuurd. 

4. U mag geen goederen uitvoeren naar Iran 
die kunnen bijdragen aan de 
onderdrukking van burgers en/of de 
onderschepping van communicatie. 

5. Voor de uitvoer van dual-use goederen 
(goederen voor tweeërlei gebruik) naar 
Iran heeft u altijd een vergunning nodig. 
Die kunt u aanvragen bij de Douane. 

6. De uitvoer van nucleaire goederen naar 
Iran staat nog steeds onder strikt toezicht. 
In sommige gevallen moet zelfs 
toestemming van de VN Veiligheidsraad 
worden verkregen. 

7. Heeft u belangen in de VS en/of bevat uw 
product technologie of onderdelen van 
Amerikaanse oorsprong? Dan is het goed 
mogelijk dat de Amerikaanse sancties 
impact hebben op uw handelen.  

8. Alle hierboven genoemde beperkingen 
gelden ook voor het verlenen van 
diensten, (digitale, mondelinge of 
schriftelijke) overdracht van kennis en/of 
technologie en software gerelateerd aan 
gecontroleerde goederen. Let ook op bij 
het organiseren van inkomende en 
uitgaande bezoeken. 

Waar vind ik informatie? 
Sanctiewetgeving is ingewikkeld. Om u te helpen 
deze te doorgronden heeft de Nederlandse 
overheid een Handboek Iran opgesteld.2 In het 
Handboek treft u praktische informatie en links 
naar relevante achtergronddocumenten. Het blijft 
echter uw eigen verantwoordelijkheid bekend te 
zijn met wet- en regelgeving. Heeft u na het 
doornemen van het Handboek Iran nog vragen 
dan kunt u contact opnemen met de Douane of 
kunt u de hulp inschakelen van een adviseur. 

Betalingsverkeer 
Het is slechts zeer beperkt mogelijk om betalingen 
te doen met of te ontvangen van Iraanse klanten. 
De Nederlandse overheid raadt u met klem aan 
om op tijd met uw bank in gesprek te gaan zodat 
u niet voor verrassingen komt te staan. Europese 
banken zijn terughoudend omdat zij aan strenge 
internationale normen moeten voldoen en 
maatregelen moeten nemen tegen witwassen, 
corruptie en de financiering van terrorisme. 
Iraanse banken hebben hiertegen nog niet 
voldoende maatregelen getroffen, waardoor 
banken financiële transacties met Iran als risicovol 

                                                                 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ 
rapporten/2018/06/05/handboek-iran  

ervaren. Ten slotte is het van belang dat financiële 
transacties geraakt kunnen worden door 
(resterende) Amerikaanse sancties.  

Doorwerking Amerikaanse Sancties 
De Nederlandse overheid heeft hierin geen 
formele rol en laat het aan bedrijven zelf over om 
af te wegen hoe zij met de Amerikaanse sancties 
omgaan. Desondanks zijn de volgende 
aandachtspunten relevant: 

1. Sancties die de VS in 2018 opnieuw instelt 
zijn gericht tegen o.a. de Iraanse 
financiële sector, luchtvaart, 
automobielindustrie, scheepsbouw en 
zeevaart, havenbedrijven, petrochemie, 
energiesector en de handel in ruwe olie, 
verschillende delfstoffen en halffabricaten, 
edelmetalen en de 
voedingsmiddelenindustrie. 

2. De primaire Amerikaanse sancties voor 
Iran gelden voor Amerikaanse personen 
en bedrijven (en hun buitenlandse filialen) 
en alle personen en instellingen in de VS, 
bekend onder de verzamelnaam ‘US-
persons’.  

• US persons mogen geen 
transacties aangaan met Iraanse 
partijen en mogen daar niet bij 
betrokken zijn.  

3. De secondaire Amerikaanse sancties zijn 
van toepassing op niet-Amerikaanse 
personen of bedrijven.  

• Het is verboden om goederen van 
Amerikaanse oorsprong (goederen 
die voor meer dan 10% bestaan 
uit Amerikaanse onderdelen, 
software of technologie) uit te 
voeren naar Iran.  

• Ook zijn betalingen in US dollars 
van en naar Iran nog steeds 
verboden.  

4. Ten slotte wordt het afgeraden om zaken 
te doen met partijen en entiteiten die 
genoemd worden op verschillende 
Amerikaanse sanctielijsten: er wordt 
gewaarschuwd voor reputatieschade en 
rechtsvervolging. 

5. Het is belangrijk u te realiseren dat het 
verboden is om Amerikaanse wetgeving 
boven Europese en/of nationale wetgeving 
te plaatsten. Bestaande EU wetgeving 
wordt op de recente ontwikkelingen 
aangepast. 


