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Opinie Coronavaccins

De Europese sancties tegen Rusland staan
het Spoetnik-vaccin in de weg

In de race om de vaccins komt ook het Russische Spoetnik-
V vaccin in de Europese Unie in beeld. Maar het Europese
sanctiebeleid, dat de EU sinds de inval op de Krim tegen
Rusland hanteert, staat toegang van dit vaccin tot de
Europese markt in de weg, betoogt Heleen over de Linden
die aan de Rĳksuniversiteit Groningen promoveert op het
sanctiebeleid van de EU.

Heleen over de Linden 10 maart 2021, 11:10

Sinds het Russische coronavaccin Spoetnik-V een steeds serieuzere
plek op het wereldtoneel verovert, komt de vraag op waaromStart Best gelezen Net binnen Zoeken Service
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Nederland het vaccin niet inkoopt. Rutte heeft al gezegd dat ‘als het
helpt’ hij met Poetin zal bellen.

Maar wat blijkt? Een eventuele inkoop van Spoetnik-V ligt niet alleen
politiek gevoelig, het is vanwege de EU-sancties nagenoeg onmogelijk
om het vaccin in te kopen zonder in de eigen vingers te snijden.

Sinds de annexatie van de Krim in 2014 zijn diverse sanctieregelingen
tegen Rusland van kracht geworden. Met regelmaat worden er nieuwe
personen en bedrijven aan de sanctielijsten toegevoegd, de lijsten zijn
geen statisch gegeven. Een aantal personen staat uitsluitend op de lijst
omdat zij uit de entourage van president Vladimir Poetin komen en
zich om die reden extreem hebben kunnen verrijken.

De kliek rond Poetin
Het Spoetnik-V vaccin is, zoals bekend, ontwikkeld door het Russische
staatslaboratorium Gamaley. Na de ontwikkeling komt de
productiefase. Het zou wel erg naïef zijn om te denken dat we dan niet
uit zouden komen bij een bedrijf van iemand uit de entourage van
Poetin, gezien het feit dat belangrijke Russische bedrijven voor een
groot deel in handen zijn van deze kliek. Daar zou de EU dan wel heel
zeker van moeten zijn.

Vervolgens komt de vraag welke bank de productie financiert. Daarbij
kan men bijna niet om de almachtige Sberbank (de ‘Rabobank van
Rusland’) heen.

Sinds juli 2014 is het verboden om de Sberbank behulpzaam te zijn bij
het verstrekken van onder andere ‘geldmarktinstrumenten met een
looptijd van meer dan 90 dagen’. Sberbank is op de lijst geplaatst
omdat ‘het een kredietinstelling is die expliciet tot taak heeft het
concurrentievermogen van de Russische economie te bevorderen en
waarvan meer dan 50 procent staatseigendom is’. De EU bijt zich in de
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eigen staart wanneer het nu het Spoetnik-V vaccin gaat inkopen, want
het loopt gegarandeerd tegen het eigen sanctiebeleid op.

In de Russische pers wordt al gesproken van het nieuwe goud, het
Spoetnik-V vaccin, tegenover het oude goud, de olie. Vooralsnog krijgt
de Russische bevolking de vaccins gratis toegediend. Maar de export is
natuurlijk een miljardenbusiness. Ook hier gaat de schoen wringen
wanneer de EU mee gaat doen met inkoop of productie van het
Spoetnik-V vaccin. Immers, daarmee wordt de kas van rijke vrienden
van Poetin gespekt en het concurrentievermogen van de Russische
economie bevorderd.

EU-sanctielĳst
Dan is er nog een probleem waarmee elke Europese ondernemer die in
Rusland zaken wil doen te maken krijgt: de vraag of een producerend
bedrijf of de eigenaar ervan op de EU-sanctielijst staat. Die vraag moet
worden uitgebreid naar de hele keten die met de productie
samenhangt. Die controle dient niet alleen te gebeuren voorafgaand
aan het contracteren, maar op elk moment dat zich in de keten een
wijziging van aandeelhouders of leveranciers voordoet. Dit levert
voortdurend onzekerheid op.

Grotere Russische bedrijven verklaarden al eerder gedemotiveerd te
zijn om nog met de Europese Unie zaken te doen, juist vanwege de
onvoorspelbare factor van de EU-sancties en de wijzigingen die op elke
willekeurige dag per direct kunnen ingaan. De onvoorspelbaarheid
geldt nu ook vice versa, zodra het telefoontje van Rutte aan Poetin een
feit zou zijn.

Tel hierbij op wat er gebeurt wanneer de nieuwe Russische wet in
werking treedt waarin het voor Russische partijen strafbaar wordt om
af te zien van een zakelijke transactie omdat de beoogde contractant
op de EU-sanctielijst staat.

Start Best gelezen Net binnen Zoeken Service

https://www.trouw.nl/
https://www.trouw.nl/best-gelezen
https://www.trouw.nl/nieuws
https://www.trouw.nl/search
https://www.trouw.nl/menu


13-3-2021 De Europese sancties tegen Rusland staan het Spoetnik-vaccin in de weg | Trouw

https://www.trouw.nl/opinie/de-europese-sancties-tegen-rusland-staan-het-spoetnik-vaccin-in-de-weg~bab9a790/ 4/8

   

MEER OVER  POLITIEK  INTERNATIONALE BETREKKINGEN  ECONOMIE, BUSINESS EN FINANCIËN  
INTERNATIONALE ORGANISATIES  EUROPESE UNIE  RUSLAND  VLADIMIR POETIN  SBERBANK

HELEEN OVER DE LINDEN

Dan kan met recht worden gesproken van een waar sanctiemijnenveld.

Lees ook:
EU-lidstaten kopen steeds meer vaccins ‘op eigen houtje’ in en
Spoetnik wordt steeds populairder
Slowakije slaat Russische vaccins in, en ook andere lidstaten van de EU
verkennen de mogelijkheden van de markt. 

Orbán shopt de vaccins bĳ elkaar voor de Hongaren
Hongarije gaat zijn eigen gang in de coronapandemie. Naast het Europese
programma koopt premier Orbán ook vaccins in China en Rusland. 
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