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Ligging Oekraïne 



https://www.facebook.com/hashtag/open4u?s
ource=feed_text&story_id=765636916916324 



Enkele wetenswaardigheden: 

Ca. 48 miljoen inwoners 
603.500 m2 (waarvan 7 % water)  

3 % oppervlak van voormalige Sovjet-Unie  
Ca. 14,5 x oppervlakte NL.  

Na Rusland en Kazachstan grootste republiek voormalige SU 
1575 km lange grens met Rusland 

Religie: 76 % Oosters-Orthodox 
Rooms-Katholiek 8 % 

Islam 1 % 





Andere wetenswaardigheden: 

November 2013: Yanukovich tekent het 
associatieverdrag met de EU NIET; 

20 februari 2014 Maidan protesten escaleren  (zeker 
100 doden)  

Yanukovich vlucht naar Rusland; 
6 maart 2014: eerste pakket EU sancties 
16 maart 2014: referendum op de Krim  

18 maart 2014: Krim onafhankelijk (bij Rusland) 
 
 



Sancties, alleen en uitsluitend 
afgekondigd in 2014, I 

Te maken hebbend met Krim (EU 629/2014): 
23 juni: beperking invoer goederen oorsprong 

Krim, waaronder wijnen en champagnes; 
30 juli: uitbreiding beperking: zakendoen op de 

Krim en investeren in infrastructuur 
(wegenbouw brug naar Kertsj); 

18 december: uitbreiding beperking: algeheel 
verbod op export, zakendoen alsmede 

toerisme: alle banden met Krim verbroken. 



Sancties, allen en uitsluitend 
afgekondigd in 2014, II 

Te maken hebbend met personen-, en entiteiten op 
sanctielijst (EU 269/2014): 

6 maart, 17 maart, 21 maart, 28 april, 28 mei, 11 juli, 25 juli, 30 juli, 29 augustus.  

Allemaal te maken hebbend met destabilisering en het 
ondermijnen van onafhankelijkheid van Oekraïne: 

Freeze of assets, travel ban. De lijst bevat zowel 
Oekraïense bedrijven en personen die “verkeerd bezig 
zijn” in Oost-Oekraïne of op de Krim alsook Russische 

parlementariërs en decisionmakers die wetgeving 
goedkeuren inzake Krim en Oost-Oekraïne.  

 



Sancties, allen en uitsluitend 
afgekondigd in 2014, III 

Te maken hebbend met dual-use goederen en 
bancaire sector (EU 833/2014): 

31 juli: diverse Russische banken op sanctielijst, ook 
grote oliebedrijven zoals Rosneft en Gazpromneft. 

Samengevat: voor Russische bedrijven lastig om 
leningen voor langer dan 90 dagen te krijgen. En lastig 
om olieprojecten uit te voeren want toelevering van 
goederen en diensten grotendeels gesanctioneerd. 

NEKSLAG voor RU. Reactie: voeldselboycot 9 augustus. 

 

 





Oekraïne, land van contrasten 

Positief: 
Mooie natuur, uitgestrektheid van het land; 

Vriendelijke mensen 
Negatief: 

Arbeidsethos 
Corruptie (zit overal)/ geen moraal 

Oligarchie (ook Porosjenko was/is Oligarch 
Hoge criminaliteit. 

 





West-Friese Kunstroof 

Omdat het nu zo actueel is: 
24 schilderijen, waaronder Jan van 

Gooyen en 70 stuks gebruikszilver en 
kerkzilver (in 2005 gestolen), 

opgedoken in Oekraïne. Waarde: van 
250.000 tot ca 1.3 miljoen EURO. 
Koren op de molen van Geen Peil. 
Vraag: Wanneer is referendum? 
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