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Geachte,
Graag verzoek ik u onderstaande mail door te sturen naar de statenleden van de provincie
Zeeland.
Waarvoor dank en vriendelijke groet,
Daan Schalck
CEO

Geachte leden van provinciale staten
Wij informeerden u recent over ons standpunt op de oproep van het consulaat van Oekraïne om
de haven specifiek te sluiten voor Russische schepen. Wij gaven aan veel begrip te hebben voor
deze oproep.
North Sea Port North heeft, evenals de andere havens in Nederland en België, aangegeven dat
vanwege de effectiviteit van de Europese en nationale sanctiemaatregelen, een eventueel
havenverbod als sanctie is voorbehouden aan de nationale en Europese autoriteiten. Het is
belangrijk dat de sanctiemaatregelen én consequenties daarvan in Europese samenhang kunnen
worden overzien met oog op de complexiteit van dergelijke maatregelen als ook hun gevolgen.
5e sanctiepakket inclusief havenverbod
Inmiddels is op 8 april een 5e sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. North Sea Port steunt
dit sanctiepakket vanwege het belang van duidelijkheid en uniformiteit bij de toepassing van de
sancties in de verschillende Lidstaten van de EU. Het 5e sanctiepakket omvat een verbod op
onder Russische vlag varende schepen uit EU-havens met uitzondering van landbouw en
voedselproducten, humanitaire hulp en energie. Het verbod is op 17 april ingegaan. Het
voorziet tevens vanaf augustus 2022 in een verbod op de aankoop, invoer, overdracht van
steenkool en ander vaste fossiele brandstoffen die uit Rusland komen.
Steun aan Oekraïne
Mede op initiatief van North Sea Port heeft de brede havengemeenschap van Europa, in ESPO
verband georganiseerd, de gezamenlijke Europese aanpak bepleit en onze solidariteit betuigt
met Oekraïne [ ESPO supports the EU’s 5th sanction package against Russia and insists on a clear,
uniform and smooth application in the different Member States ]. Wij benadrukken het belang
van een EU-brede uniforme toepassing van de sancties en een vlotte toepassing van de

maatregelen. Waar mogelijk zullen wij ook bedrijven en organisaties ondersteunen bij hun
activiteiten.
De gevolgen voor de haven zijn voor ons onverkort van ondergeschikt belang aan onze
onvoorwaardelijke steun aan nationale en Europese sanctiemaatregelen en onze steun aan
Oekraïne. De exacte uitwerking van deze sancties voor de haven zullen wij goed monitoren. De
toepassing van de sancties worden ook in nauwe samenspraak met andere havens en bevoegde
autoriteiten in Nederland en België gehandhaafd.
Informatiekanalen
Er wordt door de bevoegde autoriteiten nauwgezet informatie verschaft over de
sanctiemaatregelen en de kanalen waarlangs eventueel aanvullende informatie wordt geboden.
Ook op onze website informeren wij iedereen over de laatste actualiteiten [ Rusland - Oekraïne North Sea Port ]
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid tot nadere
toelichting.
Vriendelijke groet,

Daan Schalck
CEO
North Sea Port
Haven 3000 A, John Kennedylaan 32
B-9042 Gent, België
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