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ONDERWERP Wob-verzoek sancties Rusland

Geachte De Nederlandsche Bank, president Klaas Knot,

Het Algemeen Dagblad, een uitgave van de Persgroep Nederland B.V., doet onderzoek naar de sancties
die zijn ingesteld tegen Rusland. De Europese Unie heeft de afgelopen dagen diverse financiële
sancties opgelegd tegen Rusland vanwege de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.
Nederland voert deze sancties vervolgens uit op basis van de Sanctiewet 1977.

Verzoek
Zo nodig met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u tot het verstrekken
van kopieën van, subsidiair het verlenen van inzage in:

1. Alle documenten betreffende sancties tegen Rusland uit de periode van 23 februari, de dag

waarop Rusland de gebieden Donetsk en Loehansk erkende en troepen stuurde en de eerste

sancties door de Europese Unie zijn ingesteld, tot en met 23 maart 2022.

2. Alle documenten betreffende sancties tegen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of

lichamen in Rusland alsmede Russische staatsbedrijven, met inbegrip van de regering en de

centrale bank van Rusland uit de periode van 23 februari tot en met 23 maart 2022.

3. Alle documenten betreffende Russische oligarchen en/of aan het regime gelieerde elites, hun

families, prominente zakenlieden, lobbyisten en propagandisten uit de periode van 23 februari tot

en met 23 maart 2022.

4. Alle documenten betreffende Russisch geld, Russische bezittingen, zoals vastgoed en boten uit de

periode van 23 februari tot en met 23 maart 2022.

5. Alle documenten betreffende nieuwe investeringen in de Russische energiesector uit de periode

van 23 februari tot en met 23 maart 2022.
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6. Alle documenten betreffende de uitvoerbeperkingen opgelegd voor materiaal, technologie en
diensten voor de energiesector uit de periode van 23 februari tot en met 23 maart 2022.

7. Alle documenten betreffende aankopen van Russische olie door Shell uit uit de periode van 23

februari tot en met 23 maart 2022. Rond 4 maart zou een omstreden aankoop zijn gedaan door

Shell.

Met documenten bedoelen wij informatie neergelegd in documenten ongeacht de gegevensdrager:
dus naast de ‘klassieke’ papieren documenten, ook anderszins vastgelegde informatie. Wij denken
hierbij onder meer - maar niet uitsluitend - aan notulen, rapportages, briefwisselingen, e-mails,
SMS-berichten, WhatsApp- en Signal-berichten, verkenningen, analyses, gespreksverslagen, memo’s,
foto-/film-/audio-/video-materiaal en correspondentie met zowel interne als externe partijen.

We verzoeken u deze documenten te inventariseren, daarvan een overzicht te maken en vervolgens
ons deze inventarisatie en de documenten te verstrekken. Omwille van efficiëntie en het milieu
verzoeken wij de gevraagde documenten zo veel mogelijk in digitale vorm te verstrekken. Mocht u dat
weigeren en ook kosten in rekening willen brengen, vragen wij u ons vooraf hierover te berichten met
een inschatting van de kosten.

Wij realiseren ons dat dit verzoek kan resulteren in een grote hoeveelheid documenten,
informatievelden en/of databestanden. Graag treden wij in overleg over de manier waarop het beste
gevolg kan worden gegeven aan dit verzoek. Wij houden ons aanbevolen voor deelverstrekkingen. Als
het totaal nog niet te verstrekken valt, maar al wel een deel van de gevraagde documenten dan
ontvangen wij die graag eerder en in tranches.

Indien u van mening bent dat één of meerdere documenten niet verstrekt kan/kunnen worden, dan
verzoeken wij u dit per afzonderlijk document beargumenteerd aan te geven.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken, te besluiten tot
openbaarmaking van de gevraagde documenten en deze gelijktijdig met het besluit in kopie aan ons te
verstrekken. Ook ontvangen wij graag een bevestiging van ons verzoek.
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Met vriendelijke groet,


