
TOELICHTING TEN AANZIEN VAN DE NIEUWE 
SANCTIECLAUSULE  
 
 
Op nieuwe polissen is een sanctieclausule opgenomen. Deze clausule bepaalt kortgezegd 
dat verzekeraars geen dekking verstrekken indien dit in strijd is met voor hen geldende 
sanctieregelgeving.  
 
Zoals u waarschijnlijk weet verbiedt sanctieregelgeving bedrijven zaken te doen met andere 
bedrijven of personen uit bepaalde landen, zoals Iran en Syrië. Sanctiemaatregelen zijn 
politieke instrumenten, die worden ingezet als reactie op schendingen van bijvoorbeeld het 
internationaal recht of mensenrechten. Daarnaast vervullen sancties een rol in de bestrijding 
van terrorisme. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft de hoogste macht in 
het uitvaardigen van sancties. De sancties zijn opgenomen in VN Resoluties. De Europese 
Unie (EU) legt in principe de VN Resoluties zo snel mogelijk ten uitvoer door middel van EU 
verordeningen, maar kan ook zelfstandig sancties opleggen (eveneens door middel van EU 
verordeningen). Daarnaast kunnen individuele landen ook sancties instellen. Met name de 
Verenigde Staten (VS) zijn hier erg actief mee, maar ook Nederland heeft zelfstandig 
sancties opgelegd.  
 
De sancties kunnen variëren van wapenembargo’s, handelsrestricties, het bevriezen van 
tegoeden van aangewezen personen of organisaties, verboden om direct of indirect 
tegoeden aan hen beschikbaar te stellen tot een verbod of restricties op het verlenen van 
financiële diensten.  
 
Ook verzekeraars en gevolmachtigden zijn gebonden aan bepaalde sanctieregels. Welke 
sanctieregels van toepassing zijn op welke verzekeraar is afhankelijk van onder meer de 
vestigingsplaats en de vestigingsplaats van een eventuele moedermaatschappij. Zo zal een 
in Nederland gevestigde verzekeraar gehouden zijn aan sanctiemaatregelen van de VN, de 
EU en de Nederlandse regering. Als de moedermaatschappij van de betreffende verzekeraar 
echter in de VS is gevestigd is de dochtermaatschappij in Nederland soms ook gebonden 
aan bepaalde VS sancties. Deze sancties kunnen afwijken van de voor Nederland geldende 
regels.  
 
Wat de eventuele beperkingen zijn voor de dekking van de verzekering kunnen wij niet in zijn 
algemeenheid zeggen. Dat hangt geheel af van de op de betreffende verzekeraar(s) van 
toepassing zijnde sanctieregelgeving. We kunnen enkel in individuele gevallen een uitspraak 
doen over wat verzekeraars wel en niet mogen verzekeren. Beperkingen zijn bijvoorbeeld:  

 Het niet mogen uitkeren van schadevergoeding door een 
aansprakelijkheidsverzekeraar aan personen of entiteiten die op de sanctielijsten 
staan.  

 Het niet mogen bieden van een transportdekking voor goederen waarvan de import of 
export verboden is. Zoals bijvoorbeeld aardolieproducten naar Syrië.  

 
Of dit de bedrijfsvoering raakt, zal uiteraard afhangen van de vraag of er betrekkingen zijn 
dan wel zaken worden gedaan met gesanctioneerde personen, entiteiten en/of landen. 
Voor een recent overzicht van de in Nederland geldende sanctieregels kunt u de volgende 
sites raadplegen:  
 

 UN Security Council Sanctions Committees  

 European Union - EEAS (European External Action Service) | Sanctions or restrictive 
measures  

 

https://www.un.org/sc/suborg/en/
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en


Lijsten met gesanctioneerde personen en entiteiten met bevroren tegoeden zijn te vinden op:  

 European Union - EEAS (European External Action Service) | Consolidated list of 
persons, groups and entities subject to EU financial sanctions  

 Personen en organisaties met bevroren tegoeden | Rapport | Rijksoverheid.nl  
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of meer informatie wensen over 
de consequenties van sanctiewetgeving voor uw bedrijfsvoering, dan kunt u contact 
opnemen met uw accountmanager of onze klantenservice. 
 

https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2011/05/01/personen-en-organisaties-met-bevroren-tegoeden

