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NOTA I/A-PUNT 

van: het secretariaat-generaal van de Raad 

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad 

Betreft: Richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de beperkende 
maatregelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU 

- nieuwe elementen 
 
 
1. Op 8 december 2003 heeft de Raad richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de 

restrictieve maatregelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de EU goedgekeurd 1. Deze richtsnoeren hebben betrekking op een 

aantal algemene vraagstukken en bieden een standaardformulering en gemeenschappelijke 

definities ten behoeve van de rechtsinstrumenten die worden gehanteerd om beperkende 

maatregelen toe te passen. De laatste herziene en bijgewerkte tekst van de richtsnoeren is 

door de Raad op 25 juni 2012 aangenomen 2. 

 

2. Op 21 december 2012 heeft de Raad de Groep raden buitenlandse betrekkingen (Relex) 

gevraagd overeenstemming te bereiken over een uniforme interpretatie van het verbod om 

tegoeden of economische middelen onrechtstreeks ter beschikking te stellen van personen of 

entiteiten die op een lijst staan via personen of entiteiten die in het bezit zijn of onder controle 

staan van op die lijst geplaatste personen of entiteiten. 

                                                 
1 15579/03. 
2 11205/12. 
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3. Relex is het op 31 januari 2013 eens geworden over de elementen die moeten worden 
toegevoegd aan de richtsnoeren op het vlak van het verbod om tegoeden of economische 
middelen onrechtstreeks ter beschikking te stellen van personen of entiteiten die op een lijst 
staan via personen of entiteiten die in het bezit zijn of onder controle staan van op die lijst 
geplaatste personen of entiteiten 3, op basis van gezamenlijke input van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). Deze elementen zijn door de Raad op 
12 februari 2013 aangenomen.  

 
4. Tijdens de besprekingen in Relex in januari 2013 zijn de delegaties overeengekomen dat later 

moet worden teruggekomen op het begrip "in het bezit of onder controle van op een lijst 
geplaatste personen of entiteiten (eigendom en zeggenschap)", teneinde het eens te worden. 
Na besprekingen in Relex op 22, 25 en 27 maart en 15, 18, 25 en 29 april is overeenstemming 
bereikt over het begrip "in het bezit of onder controle van op een lijst geplaatste personen of 

entiteiten (eigendom en zeggenschap)", op basis van een gezamenlijke non-paper van de 

diensten van de Commissie en de EDEO. De in de bijlage vervatte tekst is een combinatie 
van de door de Raad op 12 februari 2013 aangenomen elementen en het begrip "in het bezit 
of onder controle van op een lijst geplaatste personen of entiteiten (eigendom en 
zeggenschap)", zoals door Relex op 30 april is overeengekomen. 

 
5. Tijdens de discussies heeft Relex in herinnering gebracht dat de overeengekomen elementen 

voor de richtsnoeren zoals deze in de bijlage staan, niet de verplichting in het leven roepen 
om van bevoegde autoriteiten toestemming te verkrijgen. 

 
6. De delegaties zijn tevens overeengekomen later terug te komen op de kwestie van het ter 

beschikking stellen van tegoeden in het licht van het feit dat deze gemakkelijk overdraagbaar 
en moeilijk te traceren zijn en zodoende een bijzonder risico inhouden. 

 
7. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt derhalve verzocht: 

- de overeenstemming over de nieuwe elementen voor de richtsnoeren inzake de 
implementatie en evaluatie van de beperkende maatregelen (sancties) in het kader van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, als weergegeven in de 
bijlage, te bevestigen; 

- aan te bevelen dat zij ter aanneming aan de Raad worden voorgelegd. 
___________________ 

                                                 
3 5993/13. 
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BIJLAGE 

 

Elementen die in het onderdeel "Naleving" na punt 55 moeten worden toegevoegd aan de 

richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van de beperkende maatregelen (sancties) 

in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU 

(doc. 11205/12)  

 

I. Eigendom en zeggenschap 

 

Eigendom 

1. Het bepalende criterium bij de vaststelling of een andere persoon of entiteit eigenaar is van een 

rechtspersoon of entiteit, is het in het bezit zijn van 50 % of meer van de eigendomsrechten van 

een entiteit, of daarin een meerderheidsbelang hebben 4. Indien aan dit criterium is voldaan, 

wordt een andere persoon of entiteit vermoed eigenaar van de rechtspersoon of entiteit te zijn.  

 

Zeggenschap 

2. De bepalende criteria bij de vaststelling of een andere persoon of entiteit onder de zeggenschap 

staat van een persoon of entiteit, alleen of krachtens een overeenkomst met een andere 

aandeelhouder of derde partij, kunnen onder meer omvatten 5:  

a) het recht hebben of het uitoefenen van de bevoegdheid om de meerderheid van de leden van 

het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een dergelijke rechtspersoon of 

entiteit aan te stellen of te ontslaan; of 

b) het aangesteld hebben, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van de 

meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van 

een rechtspersoon of entiteit die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar in 

functie waren; of 

c) het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een 

rechtspersoon of entiteit alléén zeggenschap hebben over de meerderheid van de 

aandeelhouders- of ledenstemrechten in die rechtspersoon of entiteit; of 

                                                 
4 Het criterium zoals gedefinieerd in Verordening 2580/2001. 
5 Criteria zoals gedefinieerd in Verordening 2580/2001. 
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d) het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechts-
persoon of entiteit ingevolge een met die rechtspersoon of entiteit aangegane overeenkomst 
of een bepaling in het memorandum of de akte van oprichting, wanneer het recht dat die 
rechtspersoon of entiteit beheerst een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of 

e) het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht om de overheersende 
invloed als bedoeld in punt d) uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn 6; of 

f) het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van een rechtspersoon of entiteit 
te gebruiken; of 

g) het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon of entiteit gepaard gaande met 
het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of 

h) het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplichtingen van een rechtspersoon 
of entiteit of het garanderen van deze verplichtingen. 

Indien aan een van deze criteria is voldaan, wordt de rechtspersoon of entiteit vermoed onder de 
zeggenschap te staan van een andere persoon of entiteit, tenzij per geval het tegendeel kan worden 
bewezen.  

 

3. Het vervullen van de bovengenoemde criteria van eigendom of zeggenschap kan per geval 
worden weerlegd. 

 

II. Het onrechtstreeks ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen voor 
op een lijst geplaatste personen en entiteiten  

 

4. Indien de eigendom of zeggenschap overeenkomstig de bovenvermelde criteria is vastgesteld, 
wordt het ter beschikking stellen van tegoeden of andere economische middelen aan een niet op 
een lijst geplaatste rechtspersoon of entiteit die in het bezit is of onder controle staat van een wel 
op een lijst geplaatste persoon of entiteit, in beginsel beschouwd als het onrechtstreeks ter 
beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan een op een lijst geplaatste 
persoon of entiteit, tenzij per geval redelijkerwijs kan worden vastgesteld op basis van een 
risicogerichte aanpak, rekening houdend met alle ter zake doende omstandigheden, waaronder 
de onderstaande criteria, dat de tegoeden of economische middelen in kwestie niet zullen 
worden gebruikt door noch ten gunste van de bewuste op een lijst geplaatste persoon of entiteit.  

Er dient onder meer rekening te worden gehouden met de volgende criteria: 

a) de datum waarop de contractuele verhouding tussen de betrokken entiteiten is aangegaan 
en de aard van de verhouding (bijv. koop-, verkoop- of distributieovereenkomst); 

                                                 
6 Inclusief, bijvoorbeeld, door middel van een dekmantelbedrijf. 
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b) het belang van de sector waarin de niet op een lijst geplaatste entiteit actief is voor de op 
een lijst geplaatste entiteit; 

c) de kenmerken van de ter beschikking gestelde tegoeden of economische middelen, 
waaronder het potentiële praktische gebruik ervan door, en de mate waarin zij 
gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan, de op een lijst geplaatste entiteit. 

Een economisch middel wordt niet beschouwd als ten gunste zijnde van een op een lijst 
geplaatste persoon of entiteit om de loutere reden dat het middel door een niet op een lijst 
geplaatste persoon of entiteit is gebruikt om winsten te boeken die mogelijkerwijs gedeeltelijk 
zijn uitgekeerd aan een op een lijst geplaatste aandeelhouder. 

 

5. Er zij op gewezen dat onder het onrechtstreeks ter beschikking stellen van tegoeden of  
economische middelen aan op een lijst geplaatste personen of entiteiten ook kan worden 
verstaan het ter beschikking stellen van deze zaken aan personen of entiteiten die niet in het 
bezit zijn of onder controle staan van op een lijst geplaatste entiteiten. 

 

III. Niet-aansprakelijkheid 

 

6. De bovenstaande elementen laten de bepalingen inzake niet-aansprakelijkheid in de 
desbetreffende rechtshandelingen onverlet. 

 
IV. Delen van informatie  
 
7. Zoals bepaald in de toepasselijke EU-verordeningen 7 en de uitvoering van bovenvermelde 

beoordelingen vergemakkelijkt, zijn de lidstaten verplicht krachtens EU-recht tot het delen van 
hun ter beschikking staande relevante informatie. Indien een bevoegde autoriteit van een lidstaat 
over informatie beschikt dat een niet op een lijst geplaatste rechtspersoon of entiteit in het bezit 
is of onder controle staat van een wel op een lijst geplaatste persoon of entiteit, of enige 
informatie die van invloed kan zijn op de doeltreffende uitvoering van het verbod tegoeden of 
economische middelen onrechtstreeks ter beschikking te stellen, dient de desbetreffende lidstaat, 
overeenkomstig nationaal recht, de relevante informatie met de andere lidstaten en de 
Commissie te delen. 

                                                 
7 Bijvoorbeeld de artikelen 40 en 44 van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende 

beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en de artikelen 29 en 30 van Verordening (EU) 
nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. 
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8. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroeps-

geheim is  een marktdeelnemer die beseft dat een niet op een lijst geplaatste rechtspersoon of 

entiteit in het bezit is of onder controle staat van een wel op een lijst geplaatste persoon of 

entiteit, verplicht de bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat en de Commissie, hetzij 

rechtstreeks, hetzij via de lidstaat, daarvan op de hoogte te brengen. 

 

 

V. Voorstellen voor plaatsing op een lijst 

 

9. Waar passend, dient de desbetreffende lidstaat tevens voor te stellen de rechtspersoon of entiteit, 

waarvan is vastgesteld dat die in het bezit is of onder controle staat van een op een lijst 

geplaatste persoon of entiteit, op een lijst te plaatsen.  

 

 

 

_______________ 
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