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Nexperia’s reactie op het onderzoek van NOS en Nieuwsuur betreffende de export van 

microchips, die geproduceerd zijn door Nederlandse bedrijven, naar Rusland.  

 

Nexperia veroordeelt ten stelligste de illegale invasie van Oekraïne door Rusland en we leven de 

internationale sancties na, die we volledig steunen. Wij hebben bijgevolg geen Russische klanten en 

verkopen niet in Rusland, ook niet via distributeurs. Het is teleurstellend om te zien dat, ondanks onze 

inspanningen en compliance processen, onze producten terecht kunnen komen op plekken waar deze 

niet voor bedoeld zijn. Nexperia is nooit betrokken geweest bij projecten van militaire aard. Ook naar 

de toekomst toe hebben we daar niet de minste intentie voor.  

 

Evenals andere chipfabrikanten zijn we actief op een wereldmarkt waar we elk jaar ruim 100 miljard 

eenvoudige chips voor algemeen gebruik (zoals voor koelkasten, stofzuigers of auto’s) produceren. 

Velen van hen zijn distributeurs die onze chips dagelijks doorverkopen aan duizenden partijen, hetzij 

voor eigen gebruik in de eindmontage van miljoenen elektrische producten, hetzij voor verdere 

distributie. In de ketens van chips tot eindproducten zijn bijgevolg al snel heel veel partijen betrokken 

die wij niet allemaal kunnen controleren. Helaas hebben we daarom, net als andere chipfabrikanten, 

incidenten gezien waarbij onze producten terecht gekomen zijn in toepassingen waarvoor onze chips 

niet zijn ontwikkeld of verkocht. Ook in Rusland, waar we geen zaken doen.  

 

Nexperia heeft  haar distributeurs geïnstrueerd om de huidige sanctiewet- en regelgeving na te leven. 

In het geval dat het ons bekend wordt dat een van onze distributeurs deze sancties overtreedt, is ons 

beleid dat we onmiddellijk alle verdere leveringen stopzetten en niet meer met die organisatie werken. 

Het is echter voor elk bedrijf in onze branche erg moeilijk om de wederverkoop van onze producten 

buiten de officiële distributiekanalen volledig uit te sluiten. Hoewel we de benodigde compliance-

processen hebben geïmplementeerd, kan dergelijk gedrag van derden niet altijd door ons worden 

gecontroleerd, noch worden voorkomen. In dit verband verwijzen we ook graag naar de verklaring van 

de Semiconductor Industry Association: Semiconductor Industry is Committed to Combatting Illicit Chip 

Diversion - Semiconductor Industry Association (semiconductors.org) 

 

We hebben een internationaal exportcontroleteam en werken met de nieuwste AI-tools om onze 

distributie te bewaken. Onze tools blijven we voortdurend bijwerken en verfijnen, om ervoor te zorgen 

dat we handelen in overeenstemming met alle bestaande wet- en regelgeving, exportcontroles en 

sanctieregimes, en praktijken die potentiële toekomstige risico's kunnen vormen te identificeren en 

voorkomen. 
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