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Contracten ruwe olie en 
olieproducten 

Betreft: Handhaving sanctiemaatregelen pakket 6 

Geachte heer, mevrouw, 

De Douane houdt toezicht op het naleven van de sanctiemaatregelen ten aanzien 
van de gesanctioneerde goederenstroom waaronder de maatregelen die zijn 
ingesteld tegen Rusland. Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het 6e 
sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Een van de maatregelen is dat er in de 
EU een verbod is op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie en 
geraffineerde olieproducten uit Rusland. 

In bepaalde situaties geldt dit verbod niet. Een van de uitzonderingen die 
genoemd staan in artikel 3 quaterdecies Vo 833/2014 is de invoer op basis van 
een contract dat voor 4 juni 2022 is afgesloten en voor 24 juni 2022 werd 
aangemeld. Een andere uitzondering is de invoer op basis van een eenmalige 
transactie op korte termijn. 

Deze brief geeft informatie over de manier waarop U de gegevens van de 
contracten bekend kunt maken aan de douane, bij het binnenbrengen van ruwe 
olie en geraffineerde olieproducten uit Rusland per schip in een haven in 
Nederland. 

Routing contracten 

Langlopende contracten 

Voor 24 juni 2022 heeft U deze contracten kunnen sturen aan de Centrale Dienst 
In- en Uitvoer (CDIU), en die contracten zijn via het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken naar de Europese Commissie gestuurd. De douane beschikt over een lijst 
van die contractnummers. 

Eenmalige transacties 

Sinds 24 juni zijn ook eenmalige transacties aangemeld bij CDIU waar de 
nummers eveneens van bekend zijn bij de douane. Nieuwe eenmalige transacties 
die voldoen aan de eisen van artikel 3 quaterdecies Vo 833/2014 kunnen worden 
gestuurd naar cdiu@douane.nl, onder vermelding van 'Contract 24/6 
Verordening 833/2014', met een cc naar Sancties.Oliecontracten@douane.n1  
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namens de insaacteur 

Contracten voor overladen naar ander schip met eindbestemming buiten 
EU 

Omdat de douane al bij binnenbrengen controleert, is het van belang om deze 
contracten zo spoedig mogelijk bij de douane bekend te maken door verzending 
naar Sancties.Oliecontracten@douane.nl.  

Douane 
DLK Team 3 

Datum 
19 september 2022 

Vermelding contractnummers in ENS en ATO 

De Douane controleert of een zending voldoet aan de voorwaarden van een 
uitzondering op het invoerverbod. Dit doet zij door de vermelding van de 
contracten van deze zendingen te controleren. Daarbij wil de Douane het 
logistieke proces zo min mogelijk verstoren. Om deze beoordeling zo effectief en 
efficient mogelijk te kunnen doen is het van belang dat de Douane zo vroeg 
mogelijk voorafgaand aan het binnenkomen in de haven de beschikking heeft over 
het nummer van het contract dat betrekking heeft op de zending ruwe olie of 
olieproducten die wordt binnengebracht. Het is daarom van groot belang dat u 
beschikt over het nummer van het contract. Dit nummer vult u in de 
Summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) en in de Aangifte voor 
tijdelijke opslag (ATO). in het vak "merken en nummers. 

Wij wijzen u erop dat voor tankers met ruwe aardolie of aardolieproducten geldt 
dat gezien de aard van deze goederen het niet mogelijk is al te beginnen om het 
schip te lossen tot dat het contract beoordeeld is. De havenautoriteit kan bepalen 
dat het schip pas na de beoordeling van het contract en het geven van 
toestemming tot lossing de haven mag binnenkomen. 

Na ontvangst van de ENS resp. de ATO zal de Douane zo spoedig mogelijk 
beoordelen of aan de voorwaarden voor het toepassen van de uitzondering(en) op 
het invoerverbod wordt voldaan. Als de Douane vragen heeft, zal ze contact 
opnemen met de indiener van de ENS resp. de ATO. 
Als de Douane een ENS of een ATO ontvangt waarin geen contractnummer is 
ingevuld, neemt ze eveneens contact op met de indiener van de ENS resp. de 
ATO. De Douane zal dan verzoeken om het contract te overleggen. 

Zolang de Douane niet kan vaststellen of de uitzondering(en) op het invoerverbod 
kunnen worden toegepast, mag een tanker de haven niet binnenkomen. 
(Tank)containers met olieproducten zullen niet worden vrijgegeven voor 
wegvoering. 

Meer informatie 

Als u vragen heeft over dit verzoek, kunt u contact opnemen met uw vaste 
contactpersoon of bij het bedrijven contactpunt (BCP) van regiokantoor Douane. 
Voor alle overige vragen die betrekking hebben op de sanctiemaatregelen in 
verband met de situatie in de OekraIne, verwijs ik naar het sanctieloket Rusland. 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/sanctieloket-rusland  

Hoogachtend, 
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