
Mailwisseling van Paulus Houthuijs naar Mina Goesjenova (Buitenlandse Zaken) op 25 januari 
2023: 

 

Beste Paulus, 

  

Hierbij de reactie namens het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

  

Hartelijke groet, 

  

Mina 

  

+++ 

  

Door middel van handelsdata, uit verschillende bronnen, hebben we achterhaald dat er sinds de 
invasie van Oekraïne zeker duizend shipments zijn geweest van microchips, geproduceerd door 
bedrijven met hun hoofdkantoor in Nederland, naar Rusland. Het gaat om vele miljoenen microchips 
van NXP, Nexperia en een klein aandeel Ampleon. Voor zover wij kunnen zien zijn de exporteurs 
voor het overgrote deel bedrijven in hoofdzakelijk China, en enkele andere Aziatische landen. Deze 
handelaren lijken ongehinderd door sancties, ook die van oktober, door te gaan met exporteren van 
deze producten naar Rusland.  

• Wat is hierop de reactie van Buitenlandse Zaken / Buitenlandse Handel & 
Ontwikkelingssamenwerking?  

De Russische oorlogsindustrie is voor een groot gedeelte afhankelijk van Westerse technologie, 
zeker waar het gaat om elektronische componenten die halfgeleiders bevatten. Om het Russische 
militaire complex zo doeltreffend mogelijk te raken, heeft de EU sinds februari 2022 de export van 
geavanceerde chips naar Rusland verboden. Mede door de inzet van Nederland is aanvullend daarop 
in oktober een verregaand verbod op een breed scala aan zogenoemde huis-tuin-en-keuken 
halfgeleiders ingesteld. Deze laatste categorie gaat om elektronische componenten die werkelijk 
bijna overal in zitten: wasmachines, telefoons, broodroosters en ga zo maar door. Alleen al door 
Nederlandse bedrijven worden er jaarlijks miljarden van dit soort chips verkocht, vaak in bulk.  

Deze laatste categorie westerse chips is het vaakst teruggevonden in Russische militaire goederen, 
zoals blijkt uit onder andere openbare onderzoeken. Vanwege zijn afhankelijkheid van westerse 
componenten probeert Rusland via verschillende manieren alsnog te komen aan deze laagwaardige 
chips uit het Westen. Als westerse (en Nederlandse) chips toch ongewenst naar Rusland verhandeld 
worden, dan vindt dat plaats via tussenhandelaren in derde landen. Volgens onze informatie gebeurt 
dit zonder toestemming en zonder medeweten van de Nederlandse producenten.  

Nederland maakt zich hier grote zorgen over en zoekt samen met de EU en andere EU-landen naar 
effectieve manieren om dit te voorkomen en de tussenhandel aan te pakken.   



Het volledig voorkomen van de handel via tussenhandelaren is geen eenvoudige opgave voor de EU 
en haar sancties. Daarbij speelt mee dat er jaarlijks vele miljarden van dit soort componenten over 
de hele wereld worden verscheept en dat ze bijna overal terug te vinden zijn. Dat geldt ook voor de 
logistieke ketens van deze componenten, die soms bestaan uit tientallen verschillende handelaren. 
Het is daarmee een heel complexe en vrijwel onmogelijke taak voor exporteurs in de EU en 
Nederland om na te gaan waar elke afzonderlijke component uiteindelijk terechtkomt. 

• Heeft u signalen dat de bedrijven NXP, Nexperia en Ampleon afgelopen jaar de sanctieregels 
heeft overtreden met betrekking tot de levering van halfgeleiders, al dan niet indirect, aan Russische 
importeurs?  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet geen uitspraken over individuele bedrijven. In zijn 
algemeenheid geldt: wanneer er aanwijzingen zijn dat Nederlandse bedrijven sancties overtreden, 
wordt daar altijd onderzoek gedaan en waar nodig gehandhaafd. 

• In een vorige mailwisseling schreef BUZA als antwoord: In dat sanctiepakket heeft Nederland 
zich ook ingezet tegen de rol van malafide tussenhandelaren: een juridische grondslag maakt het 
mogelijk om individuen en entiteiten in derde landen die zich schuldig maken aan omzeiling ook op 
de sanctielijst te plaatsen.'   

• Ik zie dat er in december een reeks Russische bedrijven op de EU-sanctielijst is gezet, maar ik 
zie daar geen individuen of entiteiten in derde landen in. Waarom is dat?   

Nederland doet geen uitlatingen over concrete voorstellen voor nieuwe sancties, om zo het 
verrassingseffect en daarmee de effectiviteit van maatregelen niet te ondermijnen. 

• De Chinese bedrijven Sinno Electronics Limited (al gesanctioneerd door de VS), Sigma 
Technology Limited en Maxtronic Global Limited zijn al in augustus in het RUSI-rapport Sillicon 
Lifeline genoemd als belangrijke leveranciers van halfgeleiders voor Russische bedrijven, waarvan 
sommige direct gelinkt zijn aan de Russische defensie-industrie. Waarom staan deze bedrijven niet 
op de sanctielijst?   

• Heeft BUZA deze bedrijven op de radar? En zo ja: welke actie wordt er tegen deze bedrijven, 
die met elkaar verbonden zijn, ondernomen?   

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is uiteraard op de hoogte van dit rapport en neemt dit hoogst 
serieus. We doen in de openbaarheid geen uitspraken over eventuele nieuwe sanctiemaatregelen. 
Wel geldt dat in het verleden de rapporten van RUSI input voor Nederlandse sanctievoorstellen 
binnen de EU hebben opgeleverd. 


