Sancties
Onze klanten verzenden elke dag goederen over de hele wereld. Maar, een aantal landen of
internationale organisaties, waaronder de Europese Unie, leggen bepaalde beperkingen op, ook
gekend als sancties, in verband met wat je kunt versturen naar bepaalde individuen, organisaties
of landen.
Sancties kunnen verschillende vormen aannemen, maar hebben meestal als doel te verhinderen
dat bepaalde goederen, diensten, gelden en kennis aan bepaalde bestemmelingen geleverd
wordt.
Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan dat het item dat u wenst te verzenden enige
sanctieregels overtreedt. Indien u sanctieregels overtreedt, kunnen wij uw items behandelen op
verschillende manieren, waaronder het verwijderen ervan. U riskeert dan ook een onderzoek door
de bevoegde autoriteiten.
Waar kan ik meer informatie vinden?
Wanneer u goederen vanuit België verzendt: de speciale website van de Belgische Overheid
betreffende sancties:
https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/vergunningen/embargos
Deze website van de Overheid bevat de volgende informatie:
Landen die het voorwerp uitmaken van sancties
De voorgaande jaren, waren de landen, hieronder opgesomd, het voorwerp van sancties. Maar,
de lijst verandert en u dient dus de status van een land na te gaan vooraleer een item te
verzenden.
Afghanistan, Democratische Republiek Congo, Eritrea, Guinee, Iran, Irak, Ivoorkust, Libanon,
Liberia, Libië, Myanmar, Noord-Korea, Soedan, Somalië, Syrië, Wit-Rusland, Zimbabwe en ZuidSoedan.
Voor al deze landen zijn er specifieke beperkingen van toepassing betreffende de verzending van
bepaalde soorten goederen. Vaak gaat het over goederen die voor militaire of tweeërlei
doeleinden kunnen gebruikt worden. Wanneer u items verzendt naar een gesanctioneerd land,
moet u zeker zijn dat u het item mag verzenden.
Individuen en organisaties die onderworpen zijn aan sancties
De Overheid heeft een lijst van individuen en organisaties (bijvoorbeeld, banken, dienstbedrijven
of terroristische organisaties) die onderworpen zijn aan sancties, erkend door België (wat sancties
inhoud die afkomstig zijn van de EU of de VN).
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Het is algemeen verboden om te handelen met deze aangewezen individuen en organisaties,
bijvoorbeeld door geld of goederen naar hen te versturen. Het zijn vaak individuen of organisaties
verbonden aan, of gevestigd in landen hierboven vermeld. Maar, zij kunnen zich om het even
waar in de wereld bevinden en dus ook in België. U dient deskundig advies te vragen wanneer u
items wenst te verzenden naar aangeduide individuen en organisaties.
De lijst van aangeduide individuen en organisaties kan gevonden worden op:
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/423/european-union-sanctions_en
Gelieve te noteren dat het bovenstaande niet als een juridisch advies beschouwd kan worden en
evenmin een limitatieve beschrijving is van de sanctieregels die op u of op de items die u
verzendt, van toepassing kunnen zijn.
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