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Krantentitel: ‘VS: Wij staan Nederlandse handel met Iran niet meer in de weg’

De Tabiat-brug in de Iraanse hoofdstad Teheran. Nederlandse bedrijven
mogen van de Amerikaanse autoriteiten weer zakendoen in het land. (HH)
Hollandse Hoogte

Nederlandse ondernemingen die in Iran zaken willen doen, hebben niets te
vrezen van de Amerikaanse autoriteiten. Die boodschap heeft een hoge
Amerikaanse ambtenaar afgelopen week uitgedragen tegenover Nederlandse
bedrijven. ‘We zijn er niet op uit om jullie te pakken’, verklaarde de
functionaris die op het ministerie van Financiën belast is met de handhaving
van sancties. ‘We willen duidelijk maken dat we niet in de weg staan.’

Sinds de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland een atoomdeal
sloten met Iran en de sancties van de EU tegen het land vanaf begin dit jaar
zijn opgeheven, hebben veel Nederlandse bedrijven belangstelling om zaken



te doen met Iran. Minister Kamp van Economische Zaken reisde afgelopen
jaar al twee keer met een handelsdelegatie af naar het land.

Onzekerheid

De Iraanse ambassadeur verklaarde begin dit jaar in het FD dat bedrijven
zoals Shell, Boskalis en Vopak grote kans maken op succes in Iran.
Desondanks leeft er twijfel onder Nederlandse ondernemers of transacties
met Iran niet alsnog zullen worden afgestraft door de Amerikaanse
autoriteiten. Dat de Amerikaanse handhavingsautoriteit hierover tientallen
pagina's aan juridische bepalingen heeft opgesteld draagt niet bij aan het
gevoel van rechtszekerheid.

Tijdens een bijeenkomst van werkgeversvereniging VNO-NCW eind vorige
week hebben zij van de hoge Amerikaanse functionaris te horen gekregen dat
ze vrij zijn om handel te drijven met Iran, zo lang ze zich aan enkele simpele
spelregels houden. Een van die regels is dat Nederlandse bedrijven geen
zaken mogen doen met bedrijven en personen die op de zwarte lijst staan van
de EU en de VS. Op die lijst, die publiek toegankelijk is, staan onder andere
leden en relaties van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Dekmantel

Dat betekent echter niet dat Nederlandse bedrijven als een inlichtingendienst
moeten nagaan of hun zakenpartner misschien als dekmantel fungeert. ‘We
zullen geen onschuldige fouten afstraffen’, aldus de Amerikaanse hoge
toezichtambtenaar.

Net als bij normale transacties moeten exporteurs en investeerders volgens
hem een boekenonderzoek doen zodat ze weten wie hun klant is. Maar alleen
als een bedrijf ‘daadwerkelijk weet’ of ‘aanleiding heeft om te denken dat’ een
zakenrelatie op de zwarte lijst staat, kan hij een boete krijgen.

Met deze boodschap wil Washington voorkomen dat Europese bedrijven de
stap naar Iran niet durven te zetten en de atoomdeal daardoor op losse
schroeven komt te staan. In Teheran gaan reeds geluiden op dat het gesloten
akkoord onvoldoende oplevert en daarom moet worden afgeblazen.

Amerikaanse boycot blijft

Amerikanen mogen nog altijd geen zaken doen met Iran. De boycot die sinds
1979 geldt vanwege de gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel



in Teheran blijft van kracht. Europese exporteurs mogen transacties daarom
niet via de VS laten lopen. Ook mogen Amerikaanse staatsburgers niet
betrokken zijn bij deze handel. Dat geldt ook voor Amerikanen in dienst van
Nederlandse bedrijven buiten de VS.

Koudwatervrees is echter niet nodig, benadrukte de hoge ambtenaar. Want
voordat de EU en de VS in 2012 gezamenlijk sancties instelden vanwege de
nucleaire ambities van Iran, wisten Europese bedrijven hun weg naar Iran ook
al te vinden. Betalingsverkeer buiten de VS om moet dus mogelijk zijn. Dat de
Nederlandse banken ABN Amro en ING in het verleden tegen de lamp liepen,
was omdat zij doelbewust het Amerikaanse verbod overtraden en hun sporen
hadden geprobeerd uit te wissen.

Ruim 95% van de overtreders in het verleden zijn niet gestraft of hebben
hooguit een waarschuwingsbrief ontvangen van de Amerikaanse autoriteit.
‘Dat kan voor bedrijven en banken die van goede wil zijn dus geen reden zijn
om nu weg te blijven uit Iran.’


