Nederland stelt sanctieoorlog tegen Rusland boven
energiebelang eigen bevolking.
Het Nederlandse Gasterra weigerde een Roebelrekening te openen bij de
Russische Gazprombank en werd daarom op 31 Mei afgesloten. Het bedrijf
verwijst naar de Europese sanctieregeling, Ondertussen betalen de grote
gasbedrijven uit Duitsland, Frankijk en Italië in Roebels en ontvangen gas.
In reactie op de westerse sanctieoorlog heeft de Russische president Poetin op
31 Maart 2022 per presidentieel decreet bepaald dat gasaankopen van
westerse ‘onvriendelijke’ landen voortaan in Roebels moeten plaatsvinden .
Het systeem werkt eenvoudig. De gasinkopers uit die landen worden geacht bij
de Gazprombank naast hun westerse valutarekening een tweede
roebelrekening te openen. De kleinere Europese landen hebben meestal een
inkopend gasbedrijf en de grotere landen meerdere De (semioverheids)
bedrijven storten hun betaling op de oorspronkelijke Euro (of Dollar)rekening,
waarna Gazprombank die valuta omzet in Roebels op de Roebelrekening. Pas
dan is de betaling voldaan.
Het veelgehoorde argument dat er sprake zou zijn van contractbreuk, omdat in
het contract een betaling in Euro’s is afgesproken, is juridisch onjuist. De
Europese Unie en andere westerse landen hebben een reeks sanctiepakketten
tegen Europese en Russische bedrijven afgekondigd, waardoor deze bedrijven
niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en zich juridisch beroepen op
‘overmacht’. De Russische staat heeft in reactie daarop nadere betalingseisen
gesteld. Gazprom is juridisch een zelfstandig bedrijf vergelijkbaar met haar
Europese gaspartners en beroept zich eveneens op ‘overmacht’. Van beide
kanten hebben we te maken met bedrijven die worden gedwongen te voldoen
aan opgelegde overheidseisen.
Het Amerikaanse tijdschrift Politico kwam op 26 Mei reeds met een voorlopig,
niet exclusief, overzicht van bedrijven en landen die wel en niet een
roebelrekening openden.
MVM (Hongarije), VNG (Duitsland), Uniper (Duitsland ), Rwe (Duitsland), Engie
(Franrijk), Eni (Italië), OMV (Oostenrijk), Tsjechië (ECS) Slowakije (SPP), Geoplin
(Slovenië) voldoen wel aan de betalingsvoorwaarden en ontvangen gas.
De Duitse gasgigant Uniper heeft op 8 Juli niettemin staatssteun aangevraagd.
Nordstream 1 levert nog maar 40% van haar capaciteit, volgens de Russen door

technische problemen. Nordstream 1 ging op 11 Juli ooknog eens dicht voor
haar jaarlijkse onderhoudsbeurt van 10 dagen. De Duitsers vrezen dat het niet
mee open gaat. Uniper moet daarom tegen veel hogere prijs gas inkopen op de
overspannen Europese gasmarkt en verliest naar schatting € 900 Miljoen per
maand. Rusland heeft aangeboden om het gas via de sinds September 2021
gereed liggende Nordstream 2 pijpleiding te leveren, maar de Duitse overheid
weigert tot zoverre die gaskraan open te laten draaien.
PGNiG (Polen), Bulgargaz (Bulgarije), Gasum (Finland) en Orsted (Denmarken)
weigerden tot zover aan het Russisch decreet te voldoen. Gasterra (Nederland)
voegde zich daarbij en stelde dat ze in afwachting is van nadere uitleg van de
Europese commissie.
Het is duidelijk dat hier sprake is van een politieke keuze. Het feit dat
Nederland maar voor 17% afhankelijk is van Russisch gas maakt die afwijzing
makkelijker. Duitsland en Italië zijn voor ongeveer 50% afhankelijk, terwijl OostEuropese landen voor tussen de 80% en 100% afhankelijkheid hebben van
Russische gasleveringen.
Die Nederlandse keuze tot verscherping van de sanctieoorlog tegen Rusland
leid tot verhoging van de gas- en olieprijzen, ten gunste van Rusland en die
worden vroeg of laat doorgerekend aan de Nederlandse consument. Premier
Rutte probeert openlijk de Nederlandse bevolking mee te trekken in een
economische sanctieoorlog. Hij verklaarde op 17 Juni na het kabinetsberaad:
‘Oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog’. Volgens Rutte zou de Nederlandse
bevolking bereid moeten zijn daar ook financieel offers voor te brengen. Het is
onbekend of de meerderheid van de Nederlandse bevolking het
regeringsbeleid van wapenleveranties aan Oekraïne en de economische
sancties tegen Rusland steunt.
Een woordvoerder van Gasterra schetst de eigendomsverhoudingen bij het
semi overheidsbedrijf: “10% Staat, 40% Energie Beheer Nederland (EBN is
geheel eigendom van de Nederlandse Staat), 25% Shell en 25% Esso’’. Zij
vervolgt: ‘’Voor vragen over gasbetalingen verwijs ik U naar Economische
Zaken’’.
Het gas en olietransport door het Russisch-Europese buizensysteem is
geenszins gestopt. Volgens het Russisch persbureau Tass voerde Rusland op 17
Juni alleen via Oekraïne nog steeds 42,1 miljoen m3 Gas per dag door naar
Europa. Oekraïne verdient paradoxaal genoeg met die doorvoer een slordige $

3 miljard per jaar. Het daadwerkelijk uitvoeren van haar eigen sanctievoorstel
maakt het armlastige Oekraïne nog armer.
Voorstanders van verdere energie-embargo maatregelen gaan er vanuit dat
Rusland vervolgens haar militair offensief zal stoppen, maar dat blijkt uit niets
en zou wel eens een dramatische misvatting kunnen zijn. Rusland heeft zichzelf
tot doel gesteld ‘Russischtalige en Russisch gezinde gebieden in Oost-Oekraïne
te bevrijden’ en is duidelijk bereid daarvoor grote offers te brengen. Rusland
heeft goed ingeschat, dat Europa afhankelijker is van Russische energie dan ze
pretendeerde en met sancties zichzelf beschadigd.
Naast Europa heeft Rusland ruime mogelijkheden om haar gas en olie elders op
de wereldmarkt te verkopen. De handelsvolumes van Russisch energie naar
China en India vermenigvuldigen snel. Contracten zijn geheim, maar
betrokkenen bevestigen dat de beide Aziatische grootmachten forse kortingen
krijgen op de fors opgelopen wereldprijs.
Wat zijn de gevolgen van de Nederlandse weigering te voldoen aan de
Russische betalingsvoorwaarden? Een woordvoerder van Economische Zaken
geeft aan dat de prijs van vloeibaar gas via LNG installaties tot 300% hoger kan
liggen. Hoe wordt de uitval van Russisch gas nu gecompenseerd. “De 2 miljard
m3 Russisch gas die tot 1 Oktober 2022 uitvalt is reeds elders ingekocht. Ook
na 1 Oktober zullen we die op de Europese gasmarkt blijven inkopen”. Maar is
dat gas wat we nu elders in Europa kopen niet gewoon hetzelfde Russische
gas? Komt het niet via dezelfde buis binnen, maar dan tegen een fors hogere
prijs? De woordvoerder van Economische Zaken is daarover eerlijk en
transparant: “Dat zou heel goed kunnen’’.
Tenslotte:
Ik wil geen doemdenker zijn en ben geen doemdenker. Ik denk de personen,
structuren, landen iedere keer de grote bewegingen in de geschiedenis een
andere wending kunnen geven. Maar laten niet blind zijn voor de
levensgevaarlijke wending die de Europese geschiedenis nu aanneemt
Realiseert U zich het drama van de Europese geschiedenis de laatste 100 jaar
Het hart van het vernietigingsproces vond steeds plaats in de oorlogen tussen
Duitsland en Rusland.
In de 1e Wereldoorlog 1914-1918 sneuvelden miljoenen in de loopgraven aan
het Oostfront

In de 2e Wereldoorlog 1941-1945 sneuvelden wederom miljoenen tussen
Stalingrad en Berlijn.
In de Koude Oorlog tussen 1945 en 1989 was er aan beide zijden van het
ijzeren gordijn een permanente staat van propagandaoorlog .
Pas in 1989 kwam er op initiatief van Gorbatsjov een korte periode van begrip
en verzoening.
Maar na 1999 begon de NAVO wederom langzaam Oostwaarts op te rukken
In 2014 hielp het Westen mee om de Maidan Staatsgreep tegen de Russisch
president en parlementariërs in Oekraïne te realiseren.
Sinds 2014 zitten we in de nieuwe koude propaganda oorlog tussen het Westen
en Rusland met Oekraïne als destructieve centrifuge.
Rusland en Duitsland wilden gezien de verschrikkingen uit het verleden na
1989 samenwerken. Maar Duitsland laat zich meezuigen in de broedertwist
tussen Rusland en Oekraïne. De Europese politiek en media geven wederom
blijk van blindheid en fatale strategie L’’Histoire se repete? Kiest Europa
opnieuw voor de grote vernietigingsoorlogen? De huidige Westerse leiders en
media zijn niet in staat over hun eigen schaduw heen te springen. We missen
het aanstekelijk optimisme en humanisme van een politiek leider als
Gorbatsjov.
Niemand van de Westerse leiders nam de afgelopen 5 maanden een
vredesinitiatief. Het Westen neemt geen vredesinitiatieven. De Europese
vredesbeweging is afwezig. De Duitse intelligentsia en critici worden steeds
meer bedolven door oorlogshitsers en de de roep om oorlogshandelingen.
Rusland heeft Duitsland niet aangevallen of bedreigd en toch gaat Duitsland de
afgelopen maanden in de oorlogsmodus.
Duitsland verdubbelt haar defensie inspanningen en wordt wederom de
grootste militaire macht van Europa. Militair groter dan Rusland.
Duitsland herbewapent Oekraïne met zware wapens tegen Rusland.
Lebensraum nach Osten. Wollen wir den Krieg?
Duitsland heeft Rusland de sanctieoorlog verklaard.
Duitsland vreest nu dat Nordstream 1 na onderhoud dicht blijft. Waardoor heel
West Europa dit najaar in een economische crisis terecht zal komen. Tja. Wie
oorlog kaatst moet de bal verwachten.

