
Beste Paulus, 

Dank voor jouw bericht en voor de verdere duiding per telefoon gisterochtend. 

In bijlage stuur ik je een meer uitgebreid statement toe waarin ik zoveel mogelijk van jouw 
onderstaande vragen heb proberen te adresseren. 

Enkele van jouw vragen waren echter iets te specifiek om te integreren in het algemene statement, 
onze reactie op deze kan je hieronder terugvinden in het blauw. 

Het zou fijn zijn als je deze boodschappen in jouw stuk kunnen weergeven. Het PDF-document mag 
ook in zijn geheel gepubliceerd worden in de online publicatie. 

  

Beste groeten, 

Hannes 

  

Reactie op jouw vragen: 

 Wat is de reactie van Nexperia hierop?   zie PDF in bijlage 

   

 Weten jullie waar in jullie distributieketen het mogelijk fout is gegaan? Is hier actie 
tegen ondernomen, en zo ja welke:   zie PDF in bijlage 

  

 In de vorige mail stond: We therefore do not have any Russian customers and do not 
sell into Russia. Geldt dit ook voor jullie officiële suppliers? En wanneer was de 
laatste levering van microchips aan een Russische klant door Nexperia, of er een van 
jullie officiële suppliers?   zie PDF in bijlage 

   

 U heeft op verschillende continenten kantoren en productiefaciliteiten. Hanteren die 
de lokaal geldende regels en wetten met betrekking tot export naar Rusland? Zo nee, 
wat is het beleid van Nexperia, en welke regels/sancties zijn daarbij leidend?  

   Nexperia is een Nederlands bedrijf met hoofdkantoor in Nijmegen en dat internationaal 
opereert. Op hoofdkantoorniveau worden bedrijfsregels en -processen ontwikkeld en 
geïmplementeerd, en wordt het toezicht op de naleving daarvan gecoördineerd. We hebben 
in naam van het hele bedrijf een verklaring uitgevaardigd waarin we de Russische invasie van 
Oekraïne ten stelligste veroordelen en onze acties bevestigen om te voldoen aan de 
internationale sanctiewet- en regelgeving met betrekking tot Rusland. Naleving hiervan geldt 
voor alle filialen van Nexperia wereldwijd, en wordt ook als dusdanig door ons gecontroleerd. 

  

 Een belangrijk aandeel in de export van Nexperia-chips naar Rusland heeft het 
bedrijf Sinno Technologies Limited. In de VS geldt dit bedrijf als gesanctioneerd 



wegens leveringen aan militaire eindgebruikers in Rusland. Verkoopt of verkocht u 
na februari 2022 halfgeleiders aan dit bedrijf? Zo ja: waarom? Zo nee, hoe komt dit 
bedrijf dan aan aanzienlijke hoeveelheden Nexperia-chips?  

   We weten alleen van het bestaan van een bedrijf genaamd 'Sinno Electronics' dat is 
toegevoegd aan de US BIS 'Entity List' in 2022, en kunnen bijgevolg enkel een antwoord geven 
met betrekking tot dit bedrijf: Sinno Electronics is klant geweest van een van onze distributeurs 
in het verleden, maar is dit al enkele jaren niet meer. De laatste leveringen door een van onze 
distributeurs dateren van lang voor de Russische invasie van Oekraïne en de internationale 
sancties. We hebben dit bedrijf ook toegevoegd aan onze zwarte lijst, wat betekent dat onze 
distributeurs ook in de toekomst niet aan deze partij mogen leveren. Naleving van deze regel 
wordt gecontroleerd door de nieuwste AI-tools die Nexperia gebruikt om ons wereldwijde 
exportcontroleteam te ondersteunen. 

 Dat dit bedrijf, zoals u beweert, nog in het bezit van aanzienlijke hoeveelheden Nexperia-chips 
is, zou kunnen omdat het vermoedelijk over producten gaat die jaren geleden aangekocht zijn 
geweest en/of die via onofficiële kanalen van derde partijen zijn bekomen. 

  

Sinno pronkt er op LinkedIn en op techbeurzen mee dat ze Nexperia-producten verkopen. 
Hebben jullie hiertegen actie ondernomen, zo ja hoe en zo nee: waarom niet? 

 Wij waren hiervan niet op de hoogte en danken u om het onder onze aandacht brengen. We 
zullen proberen een manier te vinden om hiertegen de nodige maatregelen te treffen. 

 


