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Voorwoord 

 

Het voltooien van mijn studies Handelsingenieur en het schrijven van deze thesis waren 

onmogelijk geweest zonder de morele steun en academische kennis van sommige 

personen. Ik zou graag dit voorwoord willen gebruiken om hen te bedanken. 

 

Allereerst wil ik mijn ouders bedanken voor hun continue steun en bemoedigende 

woorden gedurende mijn studies en voor de mogelijkheden die ze mij gegeven hebben. 

 

Ook zou ik graag mijn promotor Prof. Dr. Walter Vanthielen willen bedanken. Zonder zijn 

academische kennis en inzicht was het onmogelijk geweest om deze thesis tot een goed 

eind te brengen. 

 

Mijn dank gaat ook uit naar de verschillende personen die hun bijdragen geleverd hebben 

in mijn pogingen om de benodigde informatie te verzamelen. Velen hebben vrijwillig tijd 

gemaakt, ondanks hun overvolle agenda’s, om mij geduldig te woord te staan en mijn 

vragen te beantwoorden. Mijn speciale dank gaat uit naar ex-secretaris-generaal van de 

NATO en Minister van Staat Willy Claes die tijd vond om mij te woord te staan en mij zo 

een beter inzicht kon geven over de praktische kant van dit onderwerp. 

 

Tot slot dank ik mijn vrienden, medestudenten en professoren die mijn jaren aan het 

Limburgs Universitair Centrum onvergetelijk maakten. 



Samenvatting 

 

Sancties in de internationale handel zijn maatregelen die genomen worden door een 

land, het zenderland, om een ander land, het doelland, te straffen voor diens fout 

gedrag. Door het opleggen van sancties toont het zenderland dat het niet volledig 

akkoord gaat met de houding van het doelland en bereid is acties te ondernemen. Van de 

vier verschillende sanctietypes, de morele, de militaire, de diplomatieke en de 

economische zullen we ons in wat volgt enkel focussen op deze laatste. 

 

Er bestaat eveneens een verschil tussen positieve en negatieve sancties. Negatieve 

sancties worden het meest frequent gebruikt als buitenlands beleidsmiddel. Door het 

opleggen van dit soort maatregelen, zal men trachten om een zo groot mogelijke 

economische schade aan het doelland toe te brengen in de hoop dat deze zijn houding 

gaat aanpassen door het opgelopen welvaartsverlies. Positieve sancties daarentegen zijn 

bedoeld om de samenwerking met andere landen te bevorderen. In wat volgt beperken 

we ons tot negatieve economische sancties. 

 

Economische sancties kunnen zowel unilateraal als multilateraal uitgevoerd worden. In 

het eerste geval zal slechts één land of groepering sancties opleggen tegen het doelland. 

In het tweede geval zullen meerdere landen optreden als zenderland. De meeste 

academici gaan ervan uit dat multilaterale sancties effectiever zijn omwille van hun 

grotere economische macht ten opzichte van unilaterale sancties. 

 

Doorheen de geschiedenis zijn economische sancties gebruikt om een tegenstander te 

dwingen zijn beleid te veranderen of aan te passen. In sommige gevallen waren 

economische sancties het enige beleidsinstrument, in andere gevallen werden ze 

vergezeld van begeleidende maatregelen. Economische sancties worden dikwijls aanzien 

als een surrogaat voor andere maatregelen. Diplomatieke acties zijn niet altijd even 

effectief en militaire acties zijn daarentegen soms te extreem. Economische sancties zijn 

een gulden middenweg tussen de twee. 



Men kan drie verschillende types van economische sancties onderscheiden: 

exportbeperkingen, importbeperkingen en financiële beperkingen. Bij een 

exportbeperking zal het zenderland exportembargo’s hanteren om de stroom van 

goederen en diensten naar het doelland geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Een 

importembargo legt het doelland een verbod op om bepaalde goederen of diensten te 

verkopen in het zenderland. Daar waar exportrestricties dienen voor het beletten van de 

invoer van goederen en diensten, dienen importrestricties om de mogelijkheid tot het 

financieren van deze goederen in te perken. Financiële restricties hebben als doel de 

financiële stroom van en naar het doelland te hypothekeren. 

 

De laatste decennia is het gebruik van economische sancties als buitenlands 

beleidsinstrument toegenomen. Dit kan de verwachting wekken dat reeds lang geweten is 

of economische sancties succesvol zijn, en onder welke omstandigheden ze het meeste 

kans op slagen hebben.  De internationale realiteit beantwoordt echter niet aan deze 

verwachtingen en over de effectiviteit van economische sancties is het laatste woord nog 

niet gezegd of geschreven.  

 

In het eerste hoofdstuk wordt er nader ingegaan op het begrip economische sanctie. De 

motieven en doelstelling van het zenderland worden nader besproken, evenals de 

verschillende soorten sancties. Vervolgens worden de kosten verbonden aan zowel het 

zenderland als het doelland toegelicht. Als laatste wordt de efficiëntie van economische 

sancties in het kort besproken en worden verschillende mogelijke reacties van het 

doelland gegeven. 

 

Het succes en de effectiviteit van economische sancties worden in het tweede hoofdstuk 

besproken. De rode draad in dit hoofdstuk is de empirische analyse van sanctie-episodes 

uitgevoerd door Hufbauer, Schott en Elliot in hun boek “Economic sanctions 

reconsidered: History and current policy”. De resultaten van dit onderzoek worden 

aangevuld met bevindingen van andere onderzoekers. Tot slot worden de bevindingen 



weergegeven van Miljkovic die de analyse van Hufbauer et al. heeft onderworpen aan een 

validiteittest. 

 

In het derde en laatste hoofdstuk worden enkele recente sanctiegevallen nader 

besproken. 
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1. Economische sancties 

 
1.1. Geschiedenis van de economische sancties 
 
De eerste grondige uiteenzetting in verband met economische sancties is pas terug te 

vinden in de literatuur van na de eerste wereldoorlog. Lang hiervoor was er echter al 

sprake van economische sancties. De techniek bestond al in de tijd van de oude 

Grieken. In 432 voor Christus vaardigde Pericles het “Megara-decreet” uit, als wraak op 

Megara. Deze wou zijn land uitbreiden ten koste van Pericles en had eveneens drie 

Aspasiaanse vrouwen gekidnapt. Het decreet hield in dat Megara geen producten meer 

mocht verkopen op de Atheense markt. Deze sanctie heeft mede bijgedragen tot de 

Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta.1 

 

Niettegenstaande er heel wat gebeurd is in de tijd tussen die van de oude Grieken en 

de negentiende eeuw, wordt er voornamelijk rekening gehouden met de gebeurtenissen 

na de eerste wereldoorlog. Dit omdat vroegere informatie te beknopt of onvolledig is 

en omdat de conclusies van toen niet meer relevant blijken te zijn bij hedendaagse 

problemen. Enkel vanaf het einde van de eerste wereldoorlog is men er voldoende 

rekening bij gaan houden dat economische sancties eventueel wapens zouden kunnen 

vervangen in conflictsituaties. 

 

Tot en met de tweede wereldoorlog hadden economische sancties voornamelijk een 

militair karakter. Men aanzag sancties eerder als een aanvullende oorlogsmaatregel. Van 

de elf cases beschreven in bijlage vier zijn, op twee na, alle sancties gelinkt aan 

militaire acties.  

 

In de periode volgend op de tweede wereldoorlog zien we dat ook andere politieke 

motieven een rol begonnen te spelen. Wel werden sanctie nog altijd toegepast in 

aanvulling met militaire acties. Sancties konden de economische toestand van het 
                                                 
1 Askari H., ea, Economic Sanctions: Examining their Philosophy and Efficacy, Praeger, Westport, 
Connecticut London, 2003 
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doelland sterk verzwakken en zo hun militair potentieel inperken. Sancties hadden een 

wisselend resultaat, maar grote militaire machten hebben nooit andere grote militaire 

machten kunnen afschrikken enkel met gebruik te maken van economisch sancties. 

 

Ook voor andere politieke redenen werd er een beroep gedaan op sancties. Zeker 

vernoemingwaardig is de herhaaldelijke toevlucht in sancties om buitenlandse 

regeringen trachten te destabiliseren.  Hier stond er meestal een grote supermacht 

tegenover een veel kleiner land. 

 

Sinds de jaren zestig werden economische sancties ook voor vele andere politieke 

doeleinden gebruikt. De meeste onder hen waren vrij bescheiden in vergelijking met de 

eerder aangehaalde motieven van oorlog, vrede en politiek destabilisering. Zo 

gebruikten men sancties voor de bescherming van de mensenrechten, tegen het 

uitvoeren van nucleaire tests, tegen de nationalisering van privé-eigendom en voor het 

bestrijden van internationaal terrorisme.2 

 

Economische sancties hadden een wisselend succes. Soms wonnen ze en soms verloren 

ze aan populariteit. Vooral na de eerste wereldoorlog had men goede hoop in het 

‘economische wapen’. Vooral president Woodrow Wilson was een hevig voorstander. Zo 

zei hij in Indianapolis in 1919:  

 

“Een land dat is geboycot is een land dat zich vroeg of laat moet overgeven. Pas deze 

economische, vredevolle, dodelijke remedie toe en er is geen nood meer aan geweld. Het is een 

verschrikkelijke remedie, maar het kost geen mensenlevens. Het brengt een druk met zich mee 

die geen enkel land kan weerstaan.”3 

                                                 
2 Hufbauer G., ea, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, Second Edition, , Institute 
for International Economics, Washington DC, 1990 
  Hufbauer G., ea, Economic sanctions Reconsidered: Supplemental case Histories, Second Edition, , 
Institute for International Economics, Washington DC, 1990 
3 Saul K. Padover,ed., Wilson’s Ideals, p108 
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1.2. Motieven van het zenderland. 

 

De grens tussen het doel en het motief voor het opleggen van een economische sanctie 

is vaak slechts zeer vaag. In vele gevallen zal het doel en het motief naargelang 

hetzelfde zijn. Eerst zullen we enkele motieven nader bespreken om vervolgens dieper 

in te gaan op vier door Bonetti gevormde groepen van sancties. Bonetti heeft getracht 

om sancties te catalogiseren naargelang hun verschillende motieven. 4 

 

1.2.1. Bespreking motieven 

 

Een veel voorkomend motief is de wil om de militaire positie van het doelland te 

ondermijnen. In oorlogstijd tracht men de economische positie van het doelland aan te 

tasten om het zo militair te verzwakken totdat men de oorlog moet stopzetten. In 

vredestijd is het moeilijker om zulke sancties te gebruiken. Enkel als het zenderland 

genoeg bewijzen heeft dat het doelland zich aanzienlijk militair heeft versterkt en 

indien er genoeg internationale ondersteuning is, zal men kunnen over gaan tot het 

opleggen van economische sancties. 

 

Een ander motief kan zijn dat het zenderland wil optreden om de lokale publieke opinie 

tevreden te houden. Geen enkele overheid, en zeker geen democratische, kan de oproep 

van de publieke opinie om acties te ondernemen tegen landen die de internationale 

wetgeving overtreden zomaar langs zich neerleggen. Elke overheid, en zeker in 

verkiezingstijd, zal toegeven aan de vraag van de bevolking en acties ondernemen, 

meestal in de vorm van economische sancties. Als men de lokale bevolking niet gerust 

kan stellen, zou dit een verschuiving van macht in het politieke landschap met zich 

kunnen meebrengen. Het vertrouwen in de huidige politieke leiders zal afnemen en 

men zal meer geneigd zijn om bij volgende verkiezingen voor te oppositie de gaan 

stemmen. 

                                                 
4 Bonetti S., “Distinguishing Characteristics of Degrees of Success and Failure in Economic Sanctions 
Episodes.” Applied Economics 30 (June 1998) 
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Ook de internationale publieke opinie kan een belangrijk motief zijn voor het 

doorvoeren van economische sancties. Een faling om de publieke opinie tevreden te 

stellen door acties te ondernemen tegen landen die zich niet aan de regels houden, zou 

op zijn beurt kunnen leiden tot een verschuiving in de internationale politiek. 

Overheden kiezen soms voor het opleggen van economische sancties op vraag van 

bevriende landen, en dit om de goede vriendschapsbanden niet te beschadigen.  

 

Het demonstratie effect is ook een veel voorkomend motief. In vele gevallen tracht het 

zenderland duidelijk te maken dat er gerechtigheid geschied door het invoeren van 

sancties. Men wilt aan de wereld tonen, door publieke acties, dat men zeker is van zijn 

gelijk in een bepaalde situatie. Hierdoor probeert het zenderland het doelland onder 

druk te zetten van de wereldopinie. In sommige gevallen hebben de sancties zelf maar 

een gering effect, maar hebben ze als hoofddoel het doelland openlijk te veroordelen. 

Zulke sancties hebben een demonstratie effect. Het zenderland tracht het doelland in 

diskrediet te brengen, om het zo onder druk te zetten van de publieke opinie. Het is 

niet altijd noodzakelijk om economische sancties uit te voeren om zo een effect te 

verkrijgen, men kan ook openlijk kritiek geven op het doelland. Maar omdat sancties 

veel meer wereldlijke aandacht krijgen opteert men meestal hiervoor. 

 

Door het invoeren van economische sancties, en door publiekelijk te verklaren waarom 

deze worden uitgevoerd tegen het doelland, laat men weten welke principes men 

hanteert en hoe men de landen straft die zich daar niet aan houden.  Men spreekt in 

dit geval over het regelstellende effect van sancties. Het zenderland maakt duidelijk 

aan welke regels landen die behoren tot een bepaalde groep zich moeten houden, en 

dat als deze daarvan afwijkt men bereid is ze daarvoor te straffen. Door het invoeren 

van sancties laat men niet enkel het doelland , maar alle landen die behoren tot een 

bepaalde groepering, weten dat er regels zijn en dat men die regels ook daadwerkelijk 

dient na te leven. Tot deze groep van sancties behoort ook het regelonderhoudende 

effect. 
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2.1.2. Motieven volgens Bonetti5 

 

De motieven waarom landen economische sancties willen opleggen zijn volgens Bonetti 

onder te verdelen in vier grote groepen. Hij heeft getracht om sancties te groeperen 

naargelang het motief van het zenderland. Zo maakt hij een onderscheid naar volgende 

vier categorieen: ‘purposeful’, ‘palliative’, ‘punitive’ en ‘partisan’. 

 

De eerste categorie (‘purposeful’) bevat sancties die in het leven zijn geroepen om het 

doelland een bepaalde stelling mee te delen. De bedoeling van deze sancties bestaat 

erin het doelland te dwingen om een bepaalde actie uit te voeren. Deze omschrijving 

geldt nagenoeg voor alle economische sancties. De sancties in deze groep hebben 

enkele specifieke eigenschappen. Het doel van de sanctie wordt duidelijk kenbaar 

gemaakt aan het doelland en bestaat er voornamelijk in om de commerciële activiteiten 

zo te beïnvloeden dat er economische verliezen gaan ontstaan. Het is de bedoeling dat 

deze verliezen het doelland in die mate raken dat men bereid is om in te gaan op de 

specifieke wensen van het zenderland. 

 

De ‘palliative’ categorie wordt aanzien als de groep van sancties die voornamelijk 

dienen als een verzachtend middel (Bonetti 1998; Baldwin 1985; Cortright and Lopez 

2000). De sancties die hiertoe behoren zijn meer bedoelt als protestmiddel. Zij hebben 

niet als doel veranderingen aan te brengen, maar enkel ongemak te brengen in het 

doelland. Zij dienen alleen als een vorm van publiekelijk protest zonder ook maar de 

intentie te hebben om veranderingen in de politiek van het doelland aan te brengen. 

De protagonisten van dit soort sancties kunnen internationale staten zijn, maar ook 

groepen of individuen in het zenderland. Mits men hier geen grote doelen stelt, kunnen 

deze sancties uitgevoerd worden zonder veel rekening te houden met hun effecten. 

Sancties die tot deze groep behoren worden meestal opgelegd om zich te distantiëren 

                                                 
5 Bonetti S., “Distinguishing Characteristics of Degrees of Success and Failure in Economic Sanctions 
Episodes.” Applied Economics 30 (June 1998): 805-813 
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van het doelland, om duidelijk te maken dat men niet akkoord gaat met hun 

activiteiten. 

 

De derde groep van sancties (‘punitive’) hebben de intentie om het zenderland te 

straffen (Bonetti 1998; Cortright and Lopez 1995; Haass and O’Sullivan 2000). Niets 

meer, maar ook niets minder. Juist als in de vorige categorie het geval was, geld hier 

ook dat er geen connectie is tussen de economische sanctie en veranderingen in de 

politiek of het gedrag van het doelland. Het is enkel en alleen de bedoeling om ervoor 

te zorgen dat het doelland economische verliezen gaat lijden. De sancties die behoren 

tot deze categorie kunnen verschillende bedoelingen hebben. Ze kunnen staan voor een 

sterker vorm van protest dan de groep van de ‘palliative’ sancties, ofwel kunnen ze 

gezien worden als afschrikking voor ongewenst gedrag in de vorm van een 

waarschuwing. De kosten die voortvloeien uit dit soort sancties zijn niet van die aard 

dat ze een ommekeer in het gedrag van het doelland zullen teweegbrengen, maar zullen 

wel groot genoeg zijn om duidelijk te maken dat het doelland niet volledig voldoet aan 

de wensen van het zenderland. Dit soort van sancties zullen veelal gebruikt worden als 

een herinnering voor het doelland om aan te tonen waar de interessen van het 

zenderland liggen, om zo toekomstige acties te beïnvloeden. 

 

Als laatste kunnen we de ‘partisan’ sancties onderscheiden. Dit type van sanctie heeft 

als voornaamste motief een economisch voordeel of verlies op te leveren aan een 

bepaalde groep in het zenderland (Bonetti 1998; Kampfer and Lowenberg 1988; 

Cortright and Lopez 1995). Waanneer men spreekt over dit soort sancties heeft men het 

over economische sancties die een beperking plaatsen op een bepaald aspect van de 

internationale handel om zo een voordeel te verkrijgen voor een specifieke groep, 

industrie of sector in het zenderland ten koste van anderen. Zo kan men bijvoorbeeld 

de invoer van een bepaald soort product limiteren zodat de producenten in het 

zenderland kunnen optreden als monopolisten om zo een hogere prijs te vragen. 
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1.3. Het doel van economische sancties. 

 

Het voornaamste doel voor zenderlanden om sancties op te leggen, is dat ze een 

invloed willen uitoefenen op de overheid van het targetland. De meeste landen die 

sancties uitvoeren zijn grote naties die een actief buitenlands beleid voeren. Ze worden 

meestal uitgevoerd door grootmachten omdat deze invloed willen uitoefenen op de 

wereldmarkten. Het opleggen van sancties is driedelig: het targetland wordt duidelijk 

gemaakt dat men zijn acties niet door de vingers ziet, medestanders wordt duidelijk 

gemaakt dat woorden worden gevolgd door daden en de lokale bevolking wordt 

duidelijk gemaakt dat het zenderland zal optreden als een bewaker van de nationale 

belangen. Economische sancties worden om verschillende redenen opgelegd. 

 

Zenderlanden kunnen verschillende doelen nastreven met het opleggen van 

economische sanctie. Deze doelen zijn niet altijd even gemakkelijk te achterhalen en te 

definiëren.  

 

1.3.1. Politiek doelen 

 

Hufbauer, Schott en Elliot hebben getracht om de sancties op te delen naargelang het 

politieke doel dat het zenderland voor ogen had. Zij onderscheiden vijf categorieën van 

sancties, afhankelijk van de politieke effecten die het doelland tracht te bereiken. 6 

 

In sommige gevallen wil het zenderland het beleid van het doelland op een bescheiden 

manier wijzigen.  We hebben het hier dan over een verbetering van de mensenrechten, 

het bestrijden van het internationale terrorisme of het stopzetten van nucleaire 

proefnemingen en het gebruik van kerncentrales. Ook de eis van schadeloosstelling voor 

de onteigening van eigendom door buitenlandse regeringen wordt binnen deze categorie 

geplaatst. Toch zijn deze bescheiden veranderingen niet triviaal te noemen. Deze groep 

van economische sancties kan verregaande gevolgen hebben voor het zender- of het 
                                                 
6 Hufbauer (1983), p42-54 
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doelland. Maar globaal gezien zal een verbetering van de mensenrechten niet van 

dezelfde orde zijn als het stopzetten van een oorlog of het destabiliseren van een 

regering. In hun streven naar een bescheiden politieke verandering van het doelland zal 

men meestal niet geneigd zijn om militaire middelen in te schakelen maar zullen de 

sancties meestal alleen staan als beleidsinstrument. 

 

Soms echter wil het zenderland de regering van het doelland destabiliseren. Dit soort 

van sancties groeien meestal voort uit vroegere reeds bestaande kwesties. In sommige 

gevallen zal de onderliggende reden de wil om een bescheiden verandering in het 

beleid van het doelland aan te brengen geweest zijn, in andere gevallen zal het te 

maken hebben met een vijandige positie die het doelland heeft aangenomen tegen het 

zenderland. Hier dient wel opgemerkt te worden dat een land er zelden zal in slagen 

om het beleid van een ander land te destabiliseren met enkel en alleen gebruik te 

maken van economische sancties. Meestal zullen deze vergezeld zijn van militaire acties 

om het doel te bereiken. Gewoonlijk staat er hier een supermacht tegenover een klein 

land. 

 

Het doel kan ook het onderbreken van kleinschalige militaire acties zijn. Als voorbeeld 

kunnen we hier de sanctie die Groot-Brittannië aan Argentinië oplegde over de 

Falklandeilanden nemen. Deze sancties worden gebruikt als een alternatief voor 

militaire acties of als een belangrijk middel om ongewilde militaire avonturen te 

verstoren. 

 

Een vierde categorie van sancties heeft als opzet het militair potentieel van het 

doelland te beperken. Door het land economische schade toe te brengen tracht het 

zenderland de financiële situatie van het doelland in die mate te verzwakken dat er 

niet meer genoeg middelen overblijven om de militaire acties te blijven betalen. Het 

geld dat in militair materiaal geïnvesteerd kan worden, zal verminderen, en tot gevolg 

hebben dat het militair potentieel van het doelland wordt aangetast. Ook kan men door 

gebruik te maken van exportbeperkingen de levering van wapens en ander militair 
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materiaal naar het doelland toe stopzetten. Het toepassen van dit soort sancties 

gebeurt meestal door grootmachten in tijden van oorlog of in de schaduw van een 

eventuele oorlog in de toekomst.  

 

In de laatste groep zitten de sanctie die het beleid van het doelland op een belangrijke 

manier willen veranderen. Hier gaat het meestal over economische sancties die niet 

behoren tot een van de reeds vernoemde categorieën. De UNO campagne tegen het 

apartheidsregime in Zuid Afrika is hiervan een mooi voorbeeld.  

 

1.3.2. Andere doelen 

 

Naast de politieke doelen die besproken zijn door Hufbauer, Schott en Elliot zijn er nog 

enkele belangrijke doelstellingen die door de zenderlanden worden nagestreefd. Zo kan 

het zenderland economische sancties opleggen uit vastberadenheid. Het zenderland wil 

duidelijk maken dat het iets te zeggen heeft. Dit doel wordt meestal gesteld door 

grootmachten die zo trachten hun leiderspositie te vrijwaren, en zich te profileren als 

leider. 

 

Andere economische sancties hebben dan weer als doel om het doelland af te 

schrikken. Sancties kunnen vaak ook meer betekenen dan enkel een afkeuring van het 

beleid van het doelland, zo kunnen zij ook wijzen op het feit dat de staat die de 

sancties oplegt, bereid is tot het overgaan op hardere maatregelen indien nodig. 

Sancties worden gebruikt om het doelland af te schrikken zodat het zijn beleid zou 

veranderen. 

 

In sommige gevallen trachten intrestgroepen de regering van een land te overtuigen 

om economische sancties uit te voeren. Zo willen ze een uitdrukking geven van hun 
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specifieke ideologische of morele houding ten opzichte van het doelland. Voorbeelden 

van zulke intrestgroepen zijn Greenpeace en Amnestie International.7 

 

Men kan ook stellen dat sancties soms gebruikt worden als een surrogaat voor andere 

maatregelen. Diplomatieke acties zijn niet altijd even effectief en militaire acties 

daarentegen zijn soms te extreem. Economische sancties zijn de gulden middenweg 

tussen die twee. Bovendien is het zo dat in sommige gevallen landen, omdat ze te zwak 

zijn of om andere redenen, zich niet in de positie bevinden om iets anders te doen dan 

economische sancties op te legen. 8 

 

Tenslotte kan men stellen dat sommige landen enkel sancties opleggen om zo hun 

vriendschappelijke banden met bondgenoten niet te schaden. 

                                                 
7 Kaempfer W. and Lowenberg A., International Economic Sanctions: A public choice Perspective, Westview 
Press, United States of America, 1992 p162-163 
8 Himes K., War by other means: Criteria for the use of Economic Sanctions, Commonweal, Feb. 28, 1997, 
p1-5 
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1.4. Types van economische sancties. 

 

Het is duidelijk dat er verschillende soorten economische sancties bestaan en dat deze 

ieder een eigen impact zullen hebben op het doelland afhankelijk van de gegeven 

omstandigheden.9 Het begrip economische sancties is erg ruim.10 Askari stelt dat 

economische sancties meer inhouden dan enkel maar restricties op de in– en uitvoer 

van goederen en diensten en het doorvoeren van een stop op investeringen. 

Beperkingen op luchtverkeer of een opschorting van ontwikkelingshulp behoren ook tot 

het gamma van mogelijkheden.11 

 

Volgens Hufbauer zijn er drie belangrijke manieren waarop het zenderland de economie 

van het doelland kan aantasten. Ten eerste kan het zenderland zijn export naar het 

doelland limiteren. Ten tweede is er een beperking van de import van het zenderland 

uit het doelland, en tenslotte zijn er financiële acties die tegen het doelland kunnen 

genomen worden. Deze drie manieren van economische sancties zullen in het kort 

toegelicht worden. 12 Vervolgens wordt er een bespreking gegeven van de twee meest 

voorkomende gevallen van economische sancties, namelijk de boycot en het embargo. 

 

1.4.1. Exportrestricties 

 

Bij exportbeperkingen zal het zenderland exportembargo’s hanteren om de stroom van 

goederen naar het doelland geheel of gedeeltelijk te blokkeren. De opzet bestaat eruit 

om het doelland te beletten om essentiële goederen in te voeren. Het gaat hier dan 

zowel over goederen belangrijk voor de burgerbevolking, als over grondstoffen voor de 

industrie of goederen voor militaire doeleinde. 

                                                 
9 Rai M., Can we ever justify Economic Sanctions, The ecologist, May, 2001, p1 
10 Bijlage 2: Lijst van mogelijke economische sancties. 
11 Askari H., ea, Economic Sanctions: Examining their Philosophy and Efficacy, Praeger, Westport, 
Connecticut London, 2003 
12 Hufbauer G., ea, Economic sanctions in support of foreign policy goals, Institute for International 
Economics, MIT Press/Cambridge, London, 1883 
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Dit zal een duidelijk effect met zich meebrengen voor industrieën in het doelland, 

zowel als in het zenderland. Strategische import zullen voor het doelland van de markt 

verdwijnen wat een verlies betekent voor importerende en importafhankelijke bedrijven. 

Daarentegen zal wel de vraag naar lokale substitutieproducten stijgen. De bedrijven in 

het zenderland zullen een onmiddellijke daling van hun verkopen waarnemen en de 

potentiële lange termijn relaties met bedrijven in het doelland zullen verzwakken.13 

 

Het allerbelangrijkste, daar waarzonder men niet kan leven, is natuurlijk voedsel. Een 

klassiek voorbeeld van een voedselembargo, opgelegd door Frankrijk tegen Engeland, is 

terug te vinden gedurende de Napoleontische oorlogen. 

 

Een andere essentiële vereiste voor de bevolking is de nood aan medicijnen. Als 

ontwikkelingslanden, die te kampen hebben met ziekten en een gebrek aan 

geneeskunde, een dergelijke beperking opgelegd krijgen, zullen de gevolgen niet te 

overzien zijn. Maar ook ontwikkelde landen kunnen hierdoor zwaar geraakt worden. 

 

De meeste ontwikkelde landen hebben vandaag een enorme behoefte aan grondstoffen, 

dus een beperking hiervan zou grote gevolgen hebben voor de industrie en zou zelfs de 

economie zwaar kunnen aantasten. Olie is hiervan het mooiste voorbeeld. Sinds de 

economie heel afhankelijk is geworden van olie, niet alleen als grondstof voor 

industriële goederen maar ook als energiebron voor elektriciteit en transport, kan een 

tekort hiervan tot een catastrofen leiden. 14 Wanneer in 1973 de Verenigde Staten 

opnieuw wapens begon te leveren aan Israël tijdens de Yom Kippur oorlog, hebben de 

Arabische OPEC-landen een olie-exportembargo uitgevoerd tegen de Verenigde staten, 

de West-Europese landen en Japan. De doellanden kwamen toen onder zeer grote druk 

te staan. 

 

                                                 
13 Rugman A. and Brewer T.: The Oxford handbook of International Business, Oxford University press, 2001, 
p209-210 
14 Naylor R.T., Economic Warfare: Sanctions Busting, and Their Human Cost, North eastern University Press, 
1998 
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De effectiviteit van export controle hangt nauw samen met de belangrijkheid van de 

goederen voor het doelland. Het spreekt voor zich dat een exportbeperking op 

luxegoederen zoals parfum of kleren een kleinere impact zal hebben dan als het om 

essentiële producten zoals voeding of geneesmiddelen gaat. Toch gaat een beperking 

van de invoer van luxeproducten een effect hebben, al was het maar een psychologisch.  

 

1.4.2. Importrestricties 

 

Een andere manier om de goederenstroom te controleren is gebruik te maken van 

importbeperkingen. Daar waar exportembargo’s meestal een directe invloed hebben op 

de doeleconomie, zullen importbeperkingen deze economie eerder indirect raken. 

Importbeperkingen gaan de buitenlandse inkomsten op de internationale markten 

verminderen. Daar waar exportembargo’s dienen voor het beletten van de invoer van 

essentiële goederen dienen importbeperkingen om de mogelijk tot het financieren van 

die goederen in te perken. Een totale beperking van de invoer is natuurlijk het 

effectiefst.15 Bij een selectieve importbeperking zal de effectiviteit van de sanctie 

afhangen van de belangrijkheid van de goederen die niet mogen ingevoerd worden. 

 

Importcontroles worden minder gebruikt dan exportcontroles. De reden is tweedelig. 

Ten eerste kunnen de doellanden op zoek gaan naar alternatieve markten om daar hun 

producten te verkopen en zo de importcontroles te omzeilen. En ten tweede hebben 

niet al de zenderlanden de legale autoriteit om buitenlandse importcontroles op te 

leggen voor politieke doeleinden. 

 

De stroom van diensten tussen landen bestaat voornamelijk uit vervoer ter land, ter zee 

en in de lucht, telecommunicatie via kabels en satellieten en het postverkeer van en 

naar het doelland. Het begrenzen van deze diensten zal zeker een groot ongemak met 

zich meebrengen voor handelaars werkzaam in het doelland. 

 

                                                 
15 Van de Berg H., International Economics, Mc Graw-Hill, First Edition, 2004, p198-217 
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1.4.3. Kapitaalrestricties 

 

Elk land betaalt zijn import met zijn export, door middel van kapitaaltransacties of 

goud. Als er nu sancties worden genomen die deze twee betalingsmethoden onmogelijk 

maken, dan zal de koopkracht van het doelland drastisch gaan afnemen. Een 

kapitaalrestrictie kan eveneens effect hebben op de inflatiegraad van het doelland. Als 

mensen beginnen te vrezen dat hun munt aan waarden gaat verliezen, zullen ze vlugger 

geneigd zijn om sneller geld uit te geven. Dit kan op termijn leiden tot hyperinflatie.16 

Een doelland dat zich in deze positie bevindt kan nog altijd aankopen verrichten zolang 

zijn goudreserves en zijn reserves in vreemde deviezen dit toelaat. Financiële sancties 

zijn in het algemeen meer doeltreffend dan handelssancties (zowel export- als 

importbeperkingen). 

 

Er kunnen veel stappen genomen worden om de stroom van geld in te perken. Enkele 

veel voorkomende methoden zijn17: 

 

a) Beperking van leningen voor de overheid, inwoners of bedrijven in het doelland 

b) Stopzetting van alle bankverrichtingen van de overheid, de inwoners en de 

bedrijven werkzaam in het doelland 

c) Stopzetting van alle geldoverdrachten van en naar het doelland 

d) Het bevriezen van de activa van het doelland. 

 

Het stopzetten van kredietverleningen brengt met zich mee dat het targetland nu een 

veel hogere intrestvoet moet gaan betalen aan alternatieve crediteurs. Het vinden van 

crediteurs op zich is ook een zeer moeilijke zaak. Maar weinig private financiers willen 

een lening geven aan een land waartegen financiële sancties zijn opgelegd. 

 

                                                 
16 Naylor R.T. (1998) 
17 Kaempfer et al (1992), p79-91 
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Twee van de meest gebruikte economische sancties zijn de boycot en het embargo, 

vandaar dat er hier dieper wordt ingegaan op deze twee maatregelen.18 Een boycot 

verbiedt het importeren van goederen vanuit het land waartegen de boycot is 

opgelegd, en een embargo verbiedt de export naar het land tegen hetwelk een embargo 

uitgevoerd is.19 

 

1.4.4. Boycot 

 

De benaming van deze maatregel vindt zijn oorsprong in Ierland. Een Engelsman en oud 

Brits soldaat Charles Cunningham Boycott was de rentmeester van de graaf van Erne 

(Mayo, Ierland). In 1880 had Charles Parnell, een Iers politieker, gekozen voor Mayo als 

testgebied voor het toepassen van een nieuwe politiek voor het hervormen van de 

landerijen. Elke landheer die te veel rente vroeg, of die ermee dreigde boeren uit hen 

landerijen te verdrijven, moest niet meer rekenen op de steun van Parnell. Boycott 

weigerde het om minder rente te heffen en bleef doorgaan met het uitzetten van 

boeren uit hun boerderij. Hierop werd gereageerd door Parell en de pachters. De 

landarbeiders werden overtuigd om niet meer voor Boycott te werken, er werd hem 

geen voedsel of briefwisseling meer geleverd, de muren van zijn boerderij werden 

gesloopt en tijdens zijn rondreizen kreeg hij zelden de nodige accommodatie 

toegewezen. Hij en zijn familie werden zo geïsoleerd dat ze besloten om Ierland te 

verlaten in 1886. Boycott ’s naam is vlug hierop volgend overgenomen als benaming 

voor dit soort van volledige isolatie.20 

 

Een boycot wordt hier gedefinieerd als een gezamenlijke economische of sociale 

uitsluiting van een individu, een groep of een land als uitdrukking van zijn ongenoegen 

met als doel een gedwongen verandering teweeg te brengen in het geboycotte land. 

Men onderscheid een primaire van een secundaire boycot. Een primaire boycot houdt in 

                                                 
18 Pugel T, International Economics, Twelfth Edition, New York University, Mc Graw Hill, 2004, p264-270 
19 Genugten W., de Groot G. and Lavrijssen, Guidelines on the Future Use of Sanctions, an Evaluation, 
Intersentia, 1999, p135-161 
20 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2004 
Houghton Mifflin Company 
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dat het benadeelde land weigert om nog goederen of diensten aan te kopen van een 

land. Waartegen een secundaire boycot optreed wanneer men een derde partij gaat 

boycotten of waar men deze gaat verplichten om aan de huidige boycot mee te doen21. 

En boycot kan eveneens uitgevoerd worden steunende op morele of ideologische 

gronden.  

 

Buiten de meest gekende boycots van goederen en diensten bestaan er ook nog enkele 

andere soorten boycots. Zo heeft men de academische en de culturele boycot. In de 

jaren vijftig was er een academische boycot in Zuid-Afrika die het gevolg was van het 

buitensluiten van zwarten op de universiteiten. Deze boycot hield ondermeer in dat 

men in de universiteiten van de zenderlanden geen gastcolleges toeliet van  blanke 

Zuid-Afrikaanse professoren. De culturele boycot tracht boeken, toneelstukken, films, 

muziek, televisieprogramma’s evenals elke andere vorm van ontspanning uit het 

geboycotte land te houden. Ook sport boycots blijken hun effect niet te missen. Bij het 

doorvoeren van een sport boycot verbiedt men het doelland om deel te nemen aan 

grote internationale sprotevenementen zoals de Olympische spelen of het 

wereldkampioenschap voetbal. Deze laatste soort boycots zorgen er meestal voor dat de 

bevolking van het doelland de ernst van de situatie gaat inzien omdat zij hierdoor 

rechtstreeks geraakt worden. Zo zal de regering de publieke opinie tegen zich krijgen.22 

 

1.4.5. Embargo 

 

Het woord embargo is van Spaanse oorsprong (embargar) en wordt vertaald naar het 

Nederlands als beslag leggen op. Het begrip werd internationaal verspreid na het 

verdrag van San Lorenzo, ook wel bekend als “Pickwes’ treaty” in 1795.23 

 

                                                 
21 The Colombia Electronic Encyclopaedia, sixth edition, 2003 
Colombia University Press 
22 Joseph H., ea, The Sanction Handbook: For or Against, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 
England, 1987 
23 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2004 
Houghton Mifflin Company 
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Lundborg omschrijft de term Embargo als een limitatie van de verkoop van goederen of 

diensten door een of meerdere landen of industrieën, op het volume of op de waarde 

van de verkopen van het gesanctioneerde land, naar een enkel buitenlandse markt of 

markten of (zelden) naar de hele wereld toe. Een embargo wordt meestal opgelegd 

doordat het embargo-opleggende land niet of niet geheel akkoord gaat met de politiek 

die wordt gehanteerd in het doelland. Embargo’s kunnen zowel unilateraal als 

multilateraal opgelegd worden. Soms zijn ze expliciet geautoriseerd of geleid door de 

binnenlandse wet. Het doel van embargo’s is het doelland, tenminste formeel, te 

straffen. 24 

 

Het gebruik van embargo’s is voornamelijk een fenomeen van deze eeuw om politieke 

doelen te bereiken, toch kunnen er enkele voorbeelden gevonden worden bij de oude 

Grieken. Er kunnen verschillende redenen aangehaald worden waarom het gebruik van 

embargo’s nog niet echt ingeburgerd was in vroegere eeuwen. Een ervan is dat, voor de 

twintigste eeuw, de hoeveelheid verhandelde goederen en diensten te klein was om een 

succes te bereiken door het opleggen van embargo’s. De meeste vroegere embargo’s 

werden voornamelijk complementair met militaire acties toegepast. Gedurende deze 

eeuw worden zij meer als een substituut hiervan gebruikt. Embargo’s werden geleidelijk 

aan meer erkend als politiek instrument in de loop van de negentiende eeuw in 

Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië. De meeste sancties toegepast in de jaren zestig 

waren nauw verbonden met monopolies in bepaalde markten, zoals olie en graan, en 

waren daarom ook meestal embargo’s. 

 

Ook dient er vermeld te worden dat er een verschil bestaat tussen een exportembargo 

en een vrijwillige export beperking (VER25). Een VER is een importquota op de export 

van een land, opgelegd door het exporterend land.26 Vanuit een analytisch oogpunt 

bekeken is er dus in wezen geen operationeel verschil tussen de twee, omdat deze 

                                                 
24 Lundborg, P., The Economics of Export Embargoes: The case of the US-Soviet Grain Suspension, Croom 
Helm London, 1987 
25 Voluntary Export Restraint 
26 Rivera-Batiz L. and Olivia M., International Trade: theory, strategies, and evidence, Oxford University 
press, 2003, p442-446 
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beide de export naar een bepaald land verminderen. In de praktijk zouden 

exportembargo’s veeleerder de naam vrijwillig moeten krijgen dan de VER’s, omdat deze 

laatste het resultaat is van druk uitgeoefend door het importland op het exportland om 

“vrijwillig” zijn export te verminderen om alzo de binnenlandse industrie van het 

importland veilig te stellen.27 Het cruciale verschil tussen de twee is dat een 

exportembargo wordt opgelegd tegen de wil van het importland in en dat bij een VER 

de importeur wil dat de exporteur zijn export inkrimpt.28 

                                                 
27 Van Marrewijk C., International Trade and the World Economy, Oxford University press, United States, 
2002, p144 
28 Lundberg, (1987), p15-16 
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1.5. Kosten verbonden aan economische sancties 

 
1.5.1.Kosten voor het doelland. 

 

Economische sancties zijn bedoeld om het doelland economisch te straffen. Hoe hoger 

de kosten voor het doelland zullen zijn, hoe groter de kans op succes. Sommige kosten 

zullen direct toe te wijzen zijn, andere indirect. 

 

De directe kosten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de oplegging van de sanctie. Hier 

spreekt men onder andere over het rechtstreeks verlies dat men lijdt doordat het 

doelland geen, of in mindere mate, handel kan drijven met het zenderland. Het 

doelland zal door het opleggen van een sanctie zijn goederen in andere markten 

moeten gaan inkopen of verkopen. De hiermee gepaard gaande verhoging van de 

transportkosten worden eveneens beschouwd als directe kosten.29 Ook het verlies aan 

toerisme kan een direct gevolg van een economische sanctie zijn. 

 

Door het invoeren van een exportbeperking zal de totale vraag naar een product 

afnemen en dit kan leiden tot een stijging van de werkloosheid. Toch dient het verlies 

aan jobs in zekere zin genuanceerd te worden. Hanlon en Omond stellen immers dat er 

wel banen verloren gaan, maar zeker niet in die mate als men initieel zou kunnen 

verwachten. Zij gaan ervan uit dat de meeste jobs die verloren zijn gegaan, op een 

andere manier goedgemaakt worden. De banen die verloren gaan in de ene sector, 

zullen erbij komen in een andere. Zo zullen er bij het opleggen van een exportsanctie 

jobs verloren gaan in de sector die rechtstreeks te maken heeft met de sanctie, maar er 

zullen banen bijkomen in andere sectoren, bijvoorbeeld in de logistieke sector. 30 Het is 

wel zo dat als een land producten gaat maken waarin ze geen comparatief voordeel 

                                                 
29 Bergeijk P., Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy: Positive and Negative Sanctions in a New 
World Order, Hartnolls Ltd, Bodmin, Cornwall (1993), p27-43 
30 Hanlon J., ea, The sanction Handbook: For or against, Penguin books, 1987 
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heeft ten opzichte van andere landen, ze minder efficiënt tewerk gaat en dus een 

hogere kost gaan ervaren. 31 

 
Een indirecte kost is een kost die niet onmiddellijk en rechtstreeks af te leiden is uit de 

economische sanctie. Het welvaartsverlies van het doelland behoort tot deze categorie. 

Mits dit een van de belangrijkste kosten is voor het doelland zal hier verder op 

ingegaan worden. Op basis van volgend analytisch model hebben Hufbauer, Schott en 

Elliott32 getracht om een degelijke schatting te maken van de kosten voor zowel het 

zenderland als het doelland. De volgende uiteenzetting is enkel gebaseerd op de kosten 

opgelopen door het doelland, maar een parallelle analyse is eveneens relevant voor de 

berekening van welvaartskosten voor het zenderland. 

 

 

Figuur 1: Illustratie van het welvaartsverlies door het invoeren van exportsancties33 

 

                                                 
31 Wet van het comparatief voordeel van David Ricardo 
32 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey Schott and Kimberly Ann Elliot 
33 Hufbauer (1983), p97 
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In de figuur worden vraag- en aanbodcurve voorgesteld van een hypothetisch goed of 

dienst dat wordt geëxporteerd van het zenderland naar het doelland. S(1) staat voor 

het wereldaanbod van dit product voor het instellen van de sanctie en S(2) voor 

ditzelfde aanbod na het instellen van de sanctie. Het evenwichtspunt voor het 

opleggen van de sanctie bevindt zich op het snijpunt van de vraag - en aanbodcurve in 

het punt E(1). De evenwichtshoeveelheid en -prijs bevinden zich respectievelijk in de 

punten P(1) en Q(1). Door het opleggen van de sanctie zal het zenderland het doelland 

van een hoeveelheid dQ aan goederen gaan onthouden. Vermits het zenderland niet de 

enige aanbieder is van dit goed of deze dienst, zal het totale aanbod niet met de 

volledige hoeveelheid afnemen, maar slechts gedeeltelijk worden teruggedrongen. De 

aanbodcurve van het doelland zal naar links verschuiven van S(1) tot S(2). Door het 

verdwijnen van het zenderland als leverancier voor het doelland, zullen er nieuwe 

aanbieders gelokt worden door een potentiële prijsstijging in deze onevenwichtige 

markt en die zullen trachten de plaats in te nemen van het zenderland. Hierdoor zal het 

aanbod lichtjes gaan stijgen, er zal een verschuiving op aanbodcurve S(2) zijn van A 

naar B. Dankzij deze aanbieders wordt het doelland voorzien van een additionele 

hoeveelheid goederen of diensten van x, waardoor de totale aangeboden hoeveelheid 

ook maar slechts daalt met y (en dus niet met de initiële hoeveelheid dQ). Het 

evenwicht dat bereikt wordt na het invoeren van de sanctie ligt nu op punt E(2) met 

een nieuwe evenwichtsprijs van P(3) en een evenwichtshoeveelheid van Q(3). 

 

Om na te gaan welk verlies dit nu teweeg brengt voor het doelland schakelen we over 

op het begrip consumentensurplus. Dit is het verschil tussen datgene dat de 

consumenten bereid zijn te betalen voor een bepaald goed of dienst en het bedrag dat 

ze er uiteindelijk voor moeten geven.34 Het welvaartsverlies dat een land lijdt door het 

opleggen van een economische sanctie wordt bepaalt door het verschil tussen het 

initiële consumentensurplus en hetgeen er overblijft na het invoeren van de sanctie. 

Het initiële consumentensurplus bestaat uit de oppervlakte van de driehoek gevormd 

door de punten P(1), P(3) en E(1). Wanneer de sanctie opgelegd wordt, en de 

                                                 
34 International Economics, Dominick Salvatore, Fordham University, John Wiley & Sons, 2001, p247 
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aanbodcurve dus verschuift van S(1) naar S(2), moet men de vierhoek gevormd door 

P(1), P(2), E(1) en E(2) aftrekken van het vorige consumentensurplus om het nieuwe 

consumentensurplus te bekomen. De oppervlakte van deze parallellogram geeft dus het 

welvaartsverlies van het doelland aan tengevolge van het opleggen van sancties. 

 

Het is duidelijk dat hoe steiler de vraagcurve zal zijn in de nabije omgeving van de 

initiële evenwichtsprijs hoe essentiëler het product voor het doelland is en hoe 

geringer de eventuele substitutieproducten gaan zijn. Eveneens geldt dat  hoe steiler 

de aanbodcurve zal zijn, hoe kleiner de kans op mogelijke alternatieven zal zijn. Hoe 

steiler deze curve, hoe groter het verlies voor het doelland gaat zijn. Het verlies aan 

consumentensurplus wordt gewoonlijk ook wel beschreven als het welvaartsverlies. 

 

De oppervlakte van de trapezium die het welvaartsverlies voorstelt is bij benadering 

gelijk aan de oppervlakte van de rechthoek Q(1)dP. Vandaar dat we als eerste 

benadering het volgende mogen stellen: 

 

(1) Q(1)dP = welvaartsverlies 

 

Door gebruik te maken van de algebra kunnen we de verandering in de prijs (dP) 

uitdrukken in termen van elasticiteit van het aanbod, Es35, en de elasticiteit van de 

vraag, Ed36. 

 

(2) Es = [x/Q(1)]/[dP/P(1)] 
 

(3) Ed = [y/Q(1)]/[dP/P(1)] 

Zoals reeds eerder vermeld zullen een steilere vraag– en aanbodcurve in de buurt van 

de initiële evenwichtsprijs gekarakteriseerd worden door een kleiner vraag– of 

                                                 
35 Es = (dQ /Q)/(dP/P) =  [(dQ-y)/(1/2(Q(1)+Q(2))]/[dP/(1/2(P(1)+P(2)] 
36 Ed = (dQ /Q)/(dP/P) =  [(dQ-x)/(1/2(Q(1)+Q(2))]/[dP/(1/2(P(1)+P(2)] 
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aanbodelasticiteit. Als volgend element in de algebraïsche uiteenzetting noteren we 

dat: 

 

(4) x + y = dQ 

 

We hebben nu drie vergelijkingen, (2), (3) en (4), en drie onbekende, namelijk x, y en 

dP. De algebraïsche oplossing van deze drie vergelijkingen geeft: 

 

(5) dP = [P(1)dQ]/[(Ed + Es)Q(1)] 

 

Als we deze vergelijking nu substitueren in de eerste vergelijking bekomen we: 

 

(6) P(1)dQ/ (Ed + Es) = welvaartsverlies 

 

In deze laatste vergelijking stelt P(1)dQ de nominale waarde voor van de reductie in 

aanbod van het zenderland, alvorens de prijs die men in het doelland moet betalen is 

gestegen en andere aanbieders een gedeelte van dit verlies hebben opgevuld. De 

uitdrukking [1/(Ed+Es)] noemt men de sanctiemultiplicator, dit is de coëfficiënt die 

toegepast wordt op het initiële verlies van aanbod (P(1)dQ) waargenomen door het 

doelland om het welvaartsverlies te meten.37 

 

Bij het uitvoeren van een gelijkaardige analyse kan aangetoond worden dat vergelijking 

(6) ook het welvaartsverlies zal weergeven indien het zenderland zijn markt volledig 

zou afsluiten voor het doelland.38 Dan zal het doelland een initieel verlies aan verkopen 

hebben van dQ. In dit geval echter zal het welvaartsverlies voorgesteld worden als een 

verlies aan producentensurplus. Het producentensurplus is het verschil tussen de 

werkelijke ontvangen marktprijs en de prijs die de producenten zouden ontvangen 

indien de markt afgezonderd kon worden en aan elke producent een prijs betaald werd 

                                                 
37 Hafbauer (1983), p97-100 
38 Salvatore D., International Economics, John Wiley & Sons Inc., United states of America, eight edition, 
2004, p274-276 
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gelijk aan de prijs op de individuele aanbodcurve. Anders gezegd, het 

producentensurplus is het verschil tussen de prijs die de producenten momenteel 

ontvangen verminderd met de laagste prijs aan dewelke ze bereid waren om hun 

producten te verkopen.39 

 

1.5.2. Kosten voor het zenderland 

 

De onmiddellijke doelstelling van economische sancties is de kosten van het doelland en 

van zijn consumenten te verhogen. Maar zoals elke handelsrestrictie zullen ook sancties 

verliezen veroorzaken voor het zenderland en zijn inwoners.40 Als een overheid beslist om 

sancties op te leggen moet zij altijd de kosten en opbrengsten tegen elkaar afwegen. 

Soms kunnen enkele goed georganiseerde groepen de beslissing om sancties op te leggen 

domineren. Daarom kunnen sancties soms enkel betrekking hebben op specifieke 

politieke groepen of op specifieke handelsgroeperingen. Hierdoor worden soms de 

onmiddellijke kosten van een industrie niet bekeken, maar houd men enkel rekening met 

de opbrengsten van andere sectoren. 

 

Het gebruik van economische sancties voor politieke doeleinden is toegenomen door 

veranderingen in de buitenlandse politiek. Niet enkel veiligheid, nucleaire ontwapening 

en internationaal terrorisme zijn prioriteiten, maar er is nu ook een toenemend belang 

voor mensenrechten en milieu. Vele van deze nieuwe doelen zijn moeilijk te bereiken met 

militaire of diplomatieke acties alleen. De stijgende integratie van nationale economieën 

in de internationale handel zorgen ervoor dat economische sancties een sterk wapen 

wordt. Hoe meer een land aan internationale handel doet, hoe hoger de kost zou zijn van 

een eventuele verstoring van die handel. Als de beslissing om economische sancties door 

te voeren genomen wordt binnen het constitutionele kader van een internationale 

organisatie, dan kunnen de opgelopen kosten verdeeld worden onder de deelnemende 

landen en zal de individuele kost voor het zenderland eerder gering zijn. Als een land 

                                                 
39 Lipsey, ea, Economics, Twelfth Edition, Addison Wesley Longman, 1998, p279 
40 Van den Berg H. (2004), p241-246 
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daarentegen beslist om een economische sanctie unilateraal uit te voeren, zal ze de 

kosten ook alleen moeten dragen. Dit zal een hogere kost voor het zenderland 

inhouden.41 

 

Artificiële barrières zoals economische sancties kunnen de winsten van internationale 

handel terugdringen. De economie zal ook tijdelijke kosten ondervinden bij het zoeken 

naar andere handelspatronen.  

 

Sancties zijn een onmiddellijke bedreiging voor economische efficiëntie die gebaseerd is 

op comparatieve voordelen en in mindere mate op schaaleconomieën die het resultaat 

zijn van toenemende specialisatie. Het feit dat er voldoende kapitaal en geschoolde 

arbeid is en dat er sprake is van een stabiele economie zorgen ervoor dat er goederen 

kunnen geleverd worden aan andere landen met een minimum aan onzekerheid omtrent 

prijs en levering. Door het opleggen van sancties zal er een zeer belangrijk element van 

comparatieve voordelen geschonden worden, namelijk de betrouwbaarheid. Het feit dat 

een land bereid is haar handelsbanden met partners te verbreken voor buitenlandse 

politieke redenen kan het comparatieve voordeel van dat land ondermijnen in goederen 

waar de betrouwbaarheid van levering belangrijk is. 

 

Sancties die de efficiëntie van de buitenlandse handel verstoren kunnen de basis zijn 

voor een reductie in de toekomende economische groei van het zenderland. Maar 

sancties kunnen ook een effect hebben op de dynamische efficiëntie en de toekomstige 

groeigraad verminderen. De groeigraad zal afnemen als de sancties de activiteiten van 

enkele lokale industrieën met een grote groei gaan verstoren. De contributie van handel 

tot economische groei indiceert dat factor productiviteit en product innovatie afhankelijk 

zijn van de product diversiteit en de marktgrootte. Bij het invoeren van sancties wordt 

juist dit gelimiteerd. 

 

                                                 
41 Drenzer D., Serieus about Sanctions: Positive and Negative Aspects of Economic Sanctions, The National 
Intrest, Fall, 1998,p1-10 
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Door het invoeren van economische sancties zal er ook een verlies aan comparatief 

voordeel zijn. Monopoliewinsten kunnen afgeroomd worden, afhankelijk van de relatieve 

competitieve positie van het zenderland ten opzichte van het doelland. Dit geldt meestal 

meer voor unilaterale dan voor multilaterale sancties. Als een industrie, gelegen in het 

zenderland, een monopolie bezit, geen competitie vreest en een grote afzet heeft, dan 

zal zij haar winsten kunnen vergroten. Het voordeel voor het zenderland is een 

combinatie van betere handelsbanden en een stijgend volume van handel. Door het 

opleggen van sancties kan mijn deze voordelen verliezen. In het algemeen wordt 

aangenomen dat zulke monopoliewinsten het grootst zijn voor industries die afgewerkte 

producten uitvoeren. Het verlies dat men als zenderland hierdoor lijdt is meestal groter 

als de handel met kleinere markten wordt gelimiteerd. Drie omstandigheden kunnen de 

periodiek stijgende comparatieven voordelen die eventueel opgeofferd worden 

beïnvloeden. Ten eerste zal het afhangen van het feit of er ook andere landen zijn die 

handelsrestricties opleggen tegen het doelland. Ten tweede zal het afhankelijk zijn van 

het feit of het doelland een ontwikkelingsland of een ontwikkeld land is. En tenslotte zal 

ook het feit of het doelland zich in de mogelijkheid bevind om tegensancties op te 

leggen meespelen. 

 

Als het zenderland de export naar het doelland wilt limiteren, zal het noodzakelijk zijn 

om ook de export via een derde land te controleren. Voor sancties met betrekking tot 

afgewerkte goederen is er ook een controle nodig in de handel van halfafgewerkte 

producten die nodig zijn om dit product te fabriceren.  

 

Buiten het feit dat het zenderland winsten uit buitenlandse handel zal verliezen, zal er 

ook een tijdelijke kost zijn voor het aanpassen van de veranderingen in het 

handelspatroon. Er kunnen aanpassingskosten ontstaan in de vorm van tijdelijke 

werkloosheid en een vermindering van de output kan bestaan doordat er een 

verschuiving is van goederen en kapitaal om te voldoen aan de veranderde vraag van de 

gemiddelde productiemix die de consumenten en producenten vragen. De meeste 

problemen ontstaan door het feit dat er een grote kost is voor het converteren van 
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kapitaal naar nieuwe gebieden, niet flexibele lonen en gouvernementele regelgeving van 

de markten.42 

 

Het welvaartsverlies dat geleden wordt door het zenderland kan op dezelfde algebraïsche 

manier berekend worden als dit gedaan werd bij de berekening van het welvaartsverlies 

van het doelland.43 

 

Er wordt door sommige economisten (Van Bergeijk en Van Marrewijk, 1995) beweerd dat 

de initiële schade van sancties afneemt in de tijd. Landen die afhankelijk zijn van handel 

zijn initieel gezien slechter af na het invoeren van sancties dan indien ze helemaal geen 

handel zouden drijven. De situatie zal in de tijd verbeteren als men naar autonomie 

streeft, wanneer de economie zijn bronnen heeft gerealloceerd om de nieuwe 

productiemix in lijn van de consumptie preferenties te brengen. 

                                                 
42 Farmer D. R., Cost of Economic Sanctions to the Sender, Blackwell Publishers Ltd, 2000 
43 Zie analytische berekening van het welvaartsverlies van het doelland 
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1.6. Efficiëntie van economische sancties. 

 

Ook al wordt door het invoeren van economische sancties niet altijd het beoogde doel 

bereikt, wil dit niet zeggen dat ze totaal inefficiënt zijn. Sancties hebben niet altijd de 

macht om oorlogen te stoppen, regeringen te destabiliseren of belangrijke politieke 

veranderingen door te voeren. Wel zijn ze in staat om een vijandige inval te 

verhinderen of er voor te zorgen dat het doelland zware financiële offers moet brengen. 

Ook al is de impact soms moeilijk waar te nemen, economische sancties hebben wel 

degelijk een effect op het doelland. Zo kan een boycot een dergelijke binnenlandse 

dislocatie van de industrie met zich meebrengen dat de economie zwaar gehavend 

wordt. Door hogere prijzen te betalen voor goederen die onder een embargo vallen, zal 

de financiële toestand van het land sterk aangetast worden en zal de mogelijkheid tot 

investeren danig ingeperkt worden. Wat op zijn beurt weer gevolgen gaat hebben voor 

de koopkracht.44 

 

De efficiëntie van een sanctie zal afhangen van verschillende factoren in zowel het 

zenderland als het doelland. 

 

1.6.1. De efficiëntie ten opzichte van het doelland 

 

Hoe groter het belang van buitenlandse handel in de binnenlandse economie van het 

doelland, hoe groter de mogelijke impact van economische sancties. Een volledig 

autarkische economie, mocht deze al bestaan, zal totaal geen invloed van economische 

sancties ondervinden, maar een economie die volledig afhankelijk is van het buitenland 

zal zwaar getroffen worden door deze sancties. Ontwikkelingslanden, die meestal zelf 

voorzien in voeding en kleren, zullen dus minder kwetsbaar zijn dan ontwikkelde landen 

die sterk afhankelijk zijn van de import van grondstoffen en olie. Als het doelland een 

geïndustrialiseerd land is, zal een importembargo van grondstoffen de economie van 

                                                 
44 Daoudi M.S., ea, Economic Sanctions: Ideals and Experience, Routledge & Kedan Paul, London, 1983, 
p160-163 
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het land in grote mate gaan beïnvloeden. Maar als het doelland daarentegen een 

ontwikkelingsland is zal er meer schade aan de economie toegebracht worden door een 

importbeperking van afgewerkte producten. Theoretisch gezien zal een economische 

sancties het efficiëntst zijn in die gevallen waar de leveranciers gelimiteerd zijn, de 

vraag van de aangeboden goederen hoog is, en de onderbreking van het aanbod kritiek 

is voor het doelland.45 

 

Bovendien zal ook de grootte van de economie en het aantal handelspartners van het 

doelland een rol spelen in de efficiëntie van sanctie.  Hoe kleiner het bruto nationaal 

product van het doelland, hoe efficiënter een economische sanctie zal zijn. Men gaat 

ervan uit dat een land met een klein economisch surplus gelimiteerd is in zijn 

mogelijkheid om de gevolgen van sancties te dragen. Eveneens geldt dat hoe meer 

handelspartners van het doelland de economische sanctie doorvoeren, hoe 

kwetsbaarder het doelland zal zijn.  

 

De mogelijkheid voor het doelland om substitutiegoederen te vinden zal ook een niet 

onbelangrijke rol spelen. Hoe moeilijker het is voor het doelland om alternatieve 

buitenlandse aanvoer, alternatieve buitenlandse markten of substitutiegoederen (zowel 

binnenlands als buitenlands) voor de producten die vallen onder de sancties te vinden, 

hoe efficiënter de sancties zullen zijn.  

 

Ook de vreemde valuta reserves zullen een invloed hebben op de efficiëntie van 

economische sancties. Hoe kleiner de reserves aan vreemde munten zijn, hoe moeilijker 

het is om aan de economische sancties te weerstaan. Landen die praktisch geen 

vreemde valuta hebben, ondervinden grote problemen om te kopen wat ze nodig 

hebben, vooral in noodgevallen zoals bij natuurrampen of oorlogen. 

 

Landen waar de handel vooral in handen is van de overheid zullen bij economische 

sancties minder zwaar getroffen worden dan landen waar de handel voor het grootste 

                                                 
45 Daoudi (1983), p16 
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deel in handen is van de private sector. In landen waar er door de overheid handel 

wordt gedreven zullen niet de inwoners maar de overheid de gevolgen dragen van de 

sancties. De bevolking zou enkel kunnen afzien van een gebrek aan goederen. In een 

land waar de private sector de sancties moet opvangen, zal de impact voor de 

bevolking aanzienlijk groter zijn. 

 

Ten slotte kan er ook gesteld worden dat economische sancties efficiënter zijn als de 

relaties van het doelland met diens handelspartners zorgvuldig gecontroleerd worden. 

 

1.6.2. De efficiëntie ten opzichte van het zenderland 

 

Ook de omstandigheden waarin het zenderland zich bevind zal een invloed uitoefenen 

op de efficiëntie van economische sancties. Niettegenstaande het zenderland zich 

meestal in een betere positie bevind dan het targetland om alternatieve markten voor 

import of export te vinden, zal ook zijn totale handel voor een deel gereduceerd 

worden bij het opleggen van sancties. 

 

Belangrijk hier is ook te vermelden dat economische sancties meestal efficiënter zijn 

als de groep van sanctionerende landen groter is. Hoe groter de groep, hoe kleiner de 

kans voor het doelland om nieuwe leveranciers te vinden. Analisten van multilaterale 

economische sancties schrijven de grotere efficiëntie van dit soort sancties toe aan de 

grotere economische macht in vergelijking met unilaterale sancties. Toch hebben 

multilaterale sancties ook hun eigen beperkingen. Deelnemers van multilaterale 

sancties hebben de neiging om het akkoord te schenden omdat de economische 

verliezen voor het zenderland goed gemaakt kunnen worden bij een niet naleving van 

de overeenkomst.46 

 

Kaempfer en Lowenberg hebben recentelijk een vergelijkende studie uitgevoerd waarin 

multilaterale sancties werden vergeleken met unilaterale sancties. Daar waar 

                                                 
46 Askari (2003), p59-63 
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multilaterale sancties het potentieel hebben om grotere verliezen voor de economie van 

het doelland op te tekenen, zal er ook een grotere drang zijn van deelnemende landen 

om zich niet aan de afspraken te houden. Zij stellen eveneens dat multilaterale sancties 

slechts efficiënt kunnen zijn als de sanctie door een goed georganiseerde groep wordt 

opgelegd. 47 

                                                 
47 Kaempfer H. and Lowenberg A., Unilateral vs. Multilateral Economic Sanctions: A Public Choice 
perspective, International Studies Quarterly 43, no 1, 1999, p37-58 
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1.7. Reactie op economische sancties. 

 

Wanneer sancties worden opgelegd kan een snelle reactie van het doelland de 

economische impact gedeeltelijk afzwakken. Nog voor het opleggen van de sancties kan 

het doelland reeds enkele acties ondernemen om de flexibiliteit van zijn productie– en 

consumptiestructuur te verbeteren. Het is onwaarschijnlijk dat het zenderland in een 

korte tijdsspanne een sanctie gaat opleggen aan het doelland. Er zal heel wat tijd in 

het voorbereiden aan vooraf gaan alvorens de sanctie kan geïmplementeerd worden. In 

sommige gevallen kan het zelfs jaren duren alvorens men beslist om uit te pakken met 

economische sancties. Ook al worden beslissingen snel doorgevoerd, dan nog vergt het 

tijd voor het zenderland om de pro’s en contra’s van economische sancties te 

overlopen. Die tijd kan het doelland gebruiken om vervroegde acties te ondernemen om 

zo het effect van de aankomende sancties te minimaliseren. 

 

Typische acties van het doelland om het effect van economische sancties te reduceren 

zijn het opbouwen van een reservevoorraad, het ontwikkelen van alternatieve bronnen 

voor aanbod, het stimuleren en diversifiëren van binnenlandse producten, controle op 

schaarse grondstoffen en het ontwikkelen van industriële substituten. Men zal eveneens 

trachten om de logistieke sector uit te breiden. Additionele middelen van transport 

kunnen vereist zijn, samen met het ontwikkelen van nieuwe transportsystemen om 

afhankelijkheid van één uitgangsweg tegen te gaan. Nieuwe handelsovereenkomsten 

kunnen gesloten worden en nieuwe markten kunnen aangeboord worden. 

 

Als een essentiële grondstof of product enkel verkregen kan worden via externe 

bronnen, en indien bederfelijkheid geen probleem vormt, is de voor de handliggende 

maatregel om een toekomstige invoerstop te overbruggen, het accumuleren van een 

reservevoorraad in het doelland. Het zou kunnen dat er extra opslagruimte vereist is. 

Investeringen in additionele containers en panden zullen geheel of gedeeltelijk door de 

overheid gefinancierd worden. 
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Complementair met het opbouwen van een reservevoorraad, kan de overheid van het 

doelland op zoek gaan naar nieuwe bronnen voor de aanvoer van essentiële import. Hoe 

minder afhankelijk men van het zenderland wordt, hoe kleiner het effect van sancties 

gaat zijn. Het zal uitermate nuttig zijn voor het doelland om handelsrelaties aan te 

gaan, vooraleer de sancties van kracht worden, met landen die niet behoren tot de 

groep van sanctionerende naties of met deze die het minst enthousiast zijn met de 

invoering van sancties. Deze handelsbanden kunnen ook voordeel opleveren aan derden 

die eerst geen toegang krijgen tot de markt van het doelland, maar nu een belangrijke 

leverancier zijn geworden. 

 

Het is nauwelijks mogelijk om de eindeloze reeks van mogelijkheden om sancties te 

bestrijden via illegale weg op te sommen. Smokkelen zal heel winstgevend zijn voor 

ondernemers. Ze kunnen zo goederen aanbieden, met een hoge winstmarge, die niet 

meer beschikbaar zijn via de clandestiene kanalen. Gecompliceerde systemen om 

goederen het land binnen te smokkelen kunnen opgestart worden. Dit proces zal 

gemakkelijk gemaakt worden als bevriende landen willen optreden als een intermediair 

leverancier. Indien er een certificaat van oorsprong vereist is, kan dit nagemaakt 

worden. Het wereldwijd volume van smokkelen wordt geschat op ten minste tien 

procent van de internationale handel.48 Even gecompliceerd, maar daarom niet minder 

efficiënt, kan men dergelijke systemen opstellen voor financiële overeenkomsten om zo 

geen problemen met betalingen te verkrijgen. 

 

Als een bijkomend middel om zijn positie te vrijwaren, kan de regering van het 

doelland vergeldingsacties ondernemen in de vorm van tegenacties. Het effect van deze 

tegenmaatregelen zal afhangen van de graad van economische afhankelijkheid van het 

doelland ten opzichte van het zenderland. Zo kan het doelland zelf handelsrestricties 

opleggen ten opzichte van het zenderland, of zelfs eigendommen van inwoners van het 

zenderland in beslag nemen. In bepaalde gevallen kan het zenderland zelfs 

                                                 
48 Thompson H., International Economics: Global Markets and International Competition, World Scientific 
Publishing co. Pte. Ltd., Singapore, 2001, p131 
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kwetsbaarder zijn voor deze tegenmaatregelen dan het doelland is voor de 

oorspronkelijke sanctie.49 

 

Soms kan een economische sanctie uitgeoefend tegen het doelland het omgekeerde 

effect hebben dan initieel voorop werd gesteld. Sancties creëren in zekere maten hun 

eigen tegengif.50 Een handelsrestrictie kan een stimulans zijn voor de binnenlandse 

productie omdat ze de binnenlandse producenten beschermt tegen buitenlandse 

concurrentie. 

                                                 
49 Doxey M., Economic Sanctions and International Enforcement, The Royal Institute of International 
Affairs, 1981, p106-120 
50 Hufbauer (1983), p11-12 
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2. Empirische analyse van economische sancties51 

 

Als men de literatuur raadpleegt in verband met economische sancties, blijkt duidelijk 

dat ze een wisselend succes kennen. Economische sancties hebben enorm aan 

populariteit gewonnen na de tweede wereldoorlog. Toch zijn slechts een zeer beperkt 

aantal studies uitgevoerd naar de effectiviteit en het succes van economische sancties. 

Hufbauer, Schott en Elliott hebben getracht om het succes van economische sancties te 

beschrijven aan de hand van een empirische analyse van de sancties uitgevoerd na de 

eerste wereldoorlog. 

 

In hun boek “Economic sanctions reconsidered: History and current policy” trachten 

Hufbauer, Schott en Elliott een analyse uit te voeren van het succes van economische 

sancties als buitenlandse politieke maatregel. Ze doen dit door honderd zestien 

sanctiegevallen die plaats vonden na de eerste wereldoorlog te onderzoeken.52 De 

auteurs analyseren het effect van deze sancties aan de hand van hun scores op een 

groep van consistente criteria. Vervolgens geven ze, gebaseerd op hun resultaten, 

negen aanbevelingen die het succes van economische sancties kunnen verhogen. Deze 

aanbevelingen zullen aangevuld worden met resultaten van andere onderzoekers om zo 

een vollediger beeld te krijgen van de effectiviteit van economische sancties. 

 

Momenteel werken de auteurs aan een vervolg op hun empirische analyse. In hun boek: 

“Economic Sanctions Reconsidered, thirth edition, dat binnenkort uitgegeven wordt, 

vullen ze hun datalijst van geanalyseerde sanctie-episodes aan met de sanctie-episodes 

uitgevoerd na de koude oorlog. Men verwacht dat de analyse die nu uitgevoerd is op 

honderd zeventig sanctiegevallen geen significante verschillen toont met de 

                                                 
51  Hufbauer G., ea, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, Second Edition, Institute 
for International Economics, Washington DC, 1990 
     Hufbauer G., ea, Economic sanctions Reconsidered: Supplemental case Histories, Second Edition, , 
Institute for International Economics, Washington DC, 1990 
     Hufbauer G., ea, Economic sanctions in support of foreign policy goals, Institute for International  
Economics, MIT Press/Cambridge, London, 1883 
52 Bijlage 4: Chronologisch overzicht van economische sancties gebruikt voor buitenlandse 
beleidsdoeleinden 
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bevindingen bekomen in het boek “Economic sanctions Reconsiderd” dat centraal staat 

in dit hoofdstuk.53 

 

Het laatste deel van dit hoofdstuk wordt besteed aan onderzoek verricht door Miljkovic 

die de empirische analyse van Hufbauer et al onderworpen heeft aan een validiteittest. 

                                                 
53 Institute for International Economics 
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2.1. Anatomie van een sanctie-episode 

 

2.1.1. Overzicht van de variabelen 

 

2.1.1.1. Definitie van zenderland en doelland 

Het zenderland is in deze analyse het land dat de economische sanctie oplegt. Meestal 

engageren zich meerdere landen, maar is het slechts één land dat het initiatief neemt 

en de anderen aanspoort. Deze leider kan hulp krijgen door middel van multilaterale 

akkoorden of door een internationale organisatie. De analyse is gebaseerd op de 

motieven en acties van het zenderland, met een aparte vermelding van deze van de 

steunende partijen. 

 

Het doelland is het land dat het onmiddellijke voorwerp van de economische sanctie is. 

In sommige gevallen kunnen sancties ook tegen meer dan een land opgelegd worden. 

De sanctie kan ook een les zijn voor landen die zich nagenoeg in dezelfde situatie 

bevinden als het doelland, of die stille aanhangers zijn van diens politieke acties. 

Hieronder vallen dan de landen die juist als het gesanctioneerde land geëngageerd zijn 

in internationaal terrorisme, het gevangen nemen van politiek vluchtelingen, een 

nucleair programma doorvoeren of gewikkeld zijn in een militair conflict. 

Desalniettemin zal men in deze analyse vooral rekening houden met het onmiddellijke 

doelland, omdat het moeilijk te bepalen is welke andere landen een aanpassing deden 

uit schrik om ook gesanctioneerd te worden. 

 

2.1.1.2. Type van sancties 

Er zijn drie grote maatregelen die het zenderland kan treffen om de kosten van het 

doelland te verhogen: het limiteren van de export, een restrictie van de import en het 

belemmeren van financiële acties. Onder dit laatste valt eveneens de stopzetting van 

het geven van financiële steun aan het doelland. Meestal gaat men opteren voor een 

combinatie van bovenstaande, maar als men slechts één kiest, ligt een financiële 

sanctie het meest voor de hand. Handelssancties veroorzaken een extra kost voor het 
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doelland in de vorm van verloren export markten, misgelopen import van kritieke 

goederen, lagere prijzen ontvangen uit goederen onderworpen aan een embargo en 

hogere prijzen die men dient te betalen voor substitutiegoederen. In het algemeen 

wordt er minder gebruik gemaakt van importrestricties dan van exportrestricties. 

 

Financiële sancties werden alleen of in combinatie met andere sancties gebruikt in 86 

van de 116 geanalyseerde cases. Een verstoring van financiële handelingen zal het 

doelland meestal dwingen om een hogere intrestvoet te betalen aan alternatieve 

crediteuren. De ultieme vorm van een financiële sanctie is het bevriezen van de 

buitenlandse activa van het doelland, zoals een bankrekening gehouden in het 

zenderland. Dit stopt niet enkel de financiële stroom, maar het belemmert ook de 

handel van het doelland. 

 

2.1.1.3. Buitenlandse politieke doelen 

Men heeft de cases in deze studie geclassificeerd in vijf grote categorieën, naargelang 

de buitenlandse politieke doelstellingen van het zenderland. 

 

ü  Het aanbrengen van bescheiden veranderingen in de politiek van het doelland. 

Deze veranderingen zijn dan wel bescheiden in een internationaal kader, maar 

kunnen van grote belangrijkheid zijn voor de deelnemende landen. Dit type van 

doelstelling wordt geïllustreerd door cases die handelen over mensenrechten, 

terrorisme en nucleaire non-proliferatie. 

ü  Het destabiliseren van de regering van het doelland, inclusief het veranderen 

van de buitenlandse politiek van het doelland als een ondergeschikt doel. Een 

voorbeeld hiervan is de case van de Verenigde Staten tegen Fidel Castro. 

ü  Het uiteen rukken van een kleinschalig militaire avontuur, zoals geïllustreerd 

door de sancties van Groot-Brittannië tegen Argentinië over de Falkland 

eilanden. 

ü  Het schaden van het militaire potentieel van het doelland, geïllustreerd door de 

sancties opgelegd tijdens de eerste en tweede wereldoorlog. 
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ü  Het in belangrijke mate veranderen van de politiek van het doelland, inclusief 

de overnamen van territorium. Een voorbeeld hiervan zijn de sancties opgelegd 

door de Verenigde Naties tegen Zuid Afrika omwille van het apartheidsregime. 

 

Elke case kan meer dan één doel nastreven, in deze gevallen heeft men er voor gekozen 

de case te classificeren bij de groep die het moeilijkst te behalen doel nastreeft. In 

enkele gevallen, daar waar de verschillende objectieven van even groot belang waren, 

heeft men de case in de verschillende groepen opgenomen. Het zenderland maakt niet 

altijd even duidelijk kenbaar welke doelen het nastreeft met het opleggen van een 

economische sanctie. De auteurs zijn hier dan noodgedwongen om af te gaan op 

secundaire bronnen om een case aan een bepaalde groep toe te wijzen. 

 

2.1.1.4. Politieke en economische variabelen 

Of men economische sancties moet opleggen of niet hangt af van een hele reeks van 

factoren, zowel nationale als internationale. Het is duidelijk dat er een groot aantal 

onderliggende elementen meespelen in het bepalen of een sanctie succesvol is of niet. 

In deze analyse zijn die factoren op een enigszins artificiële manier onderverdeeld in 

twee clusters. Een groep van politieke variabelen en een groep van economische 

variabelen.  

 

2.1.1.4.1. Politieke variabelen 

 

De politieke variabelen omvatten volgende factoren: 

 

ü  Begeleidende maatregelen gebruikt door het zenderland: 

o Geheime manoeuvres ( J) 

o Quasi- militaire acties (Q) 

o Normale militaire acties (R)  

ü  Het aantal jaren dat de economische sancties van kracht zijn. 
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ü  De graad van internationale samenwerking bij het opleggen van economische 

sancties, gequoteerd op een schaal van één (geen samenwerking) tot vier 

(significante samenwerking). 

ü  De aanwezigheid van internationale hulp voor het doelland (A). 

ü  De politieke stabiliteit en economische gezondheid van het doelland, gemeten 

op een schaal van één (verontrustend) tot vier (sterk en stabiel). 

ü  De aard van de relatie tussen het zenderland en het doelland voor het opleggen 

van sancties, uitgedrukt op een schaal van één (vijandig) tot drie (hartelijk). 

 

2.1.1.4.2. Economische variabelen 

 

De economische variabele die zijn opgenomen in de analyse zijn de volgende: 

 

ü  De kosten, in absolute termen, opgelopen door het doelland uitgedrukt als een 

percentage van het bruto nationaal product (BNP). 

ü  De commerciële relaties tussen het zenderland en het doelland, gemeten als de 

stroom van de bilaterale handel tussen beide en uitgedrukt als een percentage 

van de totale handel van het land. 

ü  De relatieve grootte van beide landen ten opzichte van elkaar, gemeten als de 

ratio van hun BNP. 

ü  Het type van gebruikte sanctie: 

o Exportrestricties (X) 

o Importrestricties (M) 

o Financiële restricties (F) 

ü  De kosten voor het zenderland, uitgedrukt op een schaal van één (nettowinst) 

tot vier (significant verlies). 
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2.1.1.5. Het succes van sancties 

 

Het succes van economische sancties, gezien uit perspectief van het zenderland, is 

tweedelig: de mate in dewelke de politieke doelstellingen vooropgesteld door het 

zenderland daadwerkelijk bereikt zijn en de contributie van de sanctie tot een positief 

resultaat. In deze analyse hebben de auteurs met het beoordelen van het succes van 

een sanctie-episode rekening gehouden met resultaten van andere onderzoekers om zo 

de subjectiviteit en de vooroordelen tot een minimum te beperken. Ze hebben een 

simpel indexsysteem gebruikt om elke case een score toe te dienen. 

 

2.1.1.5.1. Beleidsresultaat 

 

1 =  Faling  

vb. Poging tot het destabiliseren van Tito door de Sovjet Unie. 

2 =  Onduidelijk, maar mogelijk positief resultaat 

vb. De sancties van de Arabische liga tegen Israël, die in zekere zin 

Israël internationaal geïsoleerd heeft. 

3 =  Positief resultaat 

vb. VS in een poging om de communistische overname van de regering 

van Laos te voorkomen. 

4 =  Succesvol resultaat 

vb. De gezamenlijke inspanningen van Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten tegen Idi Amin in Oeganda 

 

2.1.1.5.2. Contributie van de sanctie 

 

1 =  Geen of een negatieve contributie 

vb. De campagne van de Verenigde Staten tegen Noriega in Panama. 

2 =  Geringe contributie 

vb. Terugtrekking van de Sovjet hulp aan China. 
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3 =  Bescheiden contributie 

vb. Terugtrekking van de Nederlandse en Amerikaanse economische hulp 

aan Suriname. 

4 =  Significante contributie 

vb. Het succes van de Verenigde Staten in het destabiliseren van de 

regering van Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek. 

 

Door middel van een vermenigvuldiging van deze twee elementen bekomt men een 

“successcore” van één tot zestien. Een score van negen of meer wordt gekarakteriseerd 

als een succes. Een succes wilt niet meteen zeggen dat het doelland is overwonnen 

door een gebrek aan handelscontacten met partners, of zelfs niet dat de economische 

sancties een doorslaggevend element waren in het resultaat. Succes wordt gedefinieerd 

tegen meer bescheiden standaarden. Een score van negen wil eerder zeggen dat de 

economische sanctie een bescheiden bijdragen heeft geleverd tot het realiseren van de 

doelstellingen vooropgesteld door het zenderland, een score van zestien echter 

betekent dat de sanctie een significante rol heeft gespeeld in het behalen van een 

succesvol resultaat. Daarentegen houd een score van één in dat de economische sanctie 

is gefaald of zelfs dat het zenderland er na het uitvoeren van de sanctie slechter voor 

staat dan ervoor het geval was. 
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2.2. Verklaring variabelen 

 

2.2.1. Detailbeeld politieke variabelen 

 

2.2.1.1. Begeleidende beleidsmaatregelen 

Economische sancties worden frequent gebruikt als één van de vele beleidsmaatregelen 

genomen door het zenderland tegen het doelland. Er kunnen drie grote groepen van 

begeleidende maatregelen gevormd worden, de normale middelen van diplomatiek 

protest zoals het terugroepen van een ambassadeur of een afgelasting van een culturele 

missie buiten beschouwing gelaten: een geheime actie, een quasi-militaire actie en een 

reguliere militaire actie. 

 

Geheime acties, ondersteund door de geheime dienst van het zenderland, vergezellen 

meestal economische sancties wanneer men een destabilisatie van de regering van het 

doelland voor ogen heeft.  In gevallen met als doel een destabilisatie of een andere 

belangrijke verandering van de politiek in het zenderland wordt er veelvuldig gebruik 

gemaakt van quasi-militaire acties. Tenslotte kunnen economische sanctie voorafgaan 

of vergezeld worden door feitelijke militaire acties. 

 

2.2.1.2. Duur van de sanctieperiode 

De duur van economische sancties is niet altijd even makkelijk te bepalen. In de 

beginfase kiezen veel zenderlanden ervoor om niet onmiddellijk aan de buitenwereld 

kenbaar te maken dat ze sancties opleggen, in bepaalde gevallen ontkennen ze het 

zelfs.  

 

In deze analyse is ervoor gekozen om de start van een sanctie-episode te laten 

aanvatten vanaf het moment van de eerste officiële dreiging of de eerste 

sanctietoepassing, afhankelijk van degenen die het eerst optreed. Het moment dat het 

doelland zijn politiek op een significante manier heeft veranderd, of simpelweg 

wanneer de sanctie volledig is weggekwijnd, wordt aanschouwd als het einde van de 



 44

sanctie-episode. Omdat het moeilijk is om exacte datums toe te wijzen aan het begin 

en het einde van de sanctie-episode, heeft men ervoor gekozen om de lengte van de 

periode arbitrair af te ronden naar volledige jaren. 

 

2.2.1.3. Internationale samenwerking 

Herhaaldelijk werd de nadruk gelegd op internationale samenwerking omdat op deze 

manier het zenderland meer macht had om het doelland van aanbieders of 

handelsmarkten af te sluiten. Toch wordt gesteld dat de graad van samenwerking 

meestal een ontgoocheling was voor het zenderland omdat een volledige isolatie van 

het doelland zo goed als onmogelijk is. 

 

Hoewel er bijna nooit een complete economische blokkade bereikt wordt, zijn er 

substantiële verschillen waar te nemen in de graad van samenwerking van sanctiegeval 

tot sanctiegeval. Er wordt gebruik gemaakt van een schaal van één tot vier om de mate 

van samenwerking te indexeren: 

 

1 =  Geen samenwerking: één enkel zenderland legt sancties op en zoekt 

meestal niet naar samenwerking met anderen. 

2 =  Beperkte samenwerking: het zenderland kan rekenen op verbale steun 

van andere landen. 

3 =  Bescheiden samenwerking: het zenderland krijgt betekenisvolle hulp, 

maar wel gelimiteerd in tijd en omvang, van sommige maar niet alle 

handelspartners van het doelland. 

4 =  Significante samenwerking: de belangrijkste handelspartners van het 

doelland doen een aanzienlijke inspanning om de handel te limiteren, 

hoewel er nog altijd lekken kunnen bestaan langs neutrale landen. 

 

De vele inspanningen en de onvermijdelijke mislukking van het opbouwen van 

waterdichte samenwerkingsakkoorden, hebben volgens de auteurs geleid tot het leggen 

van een te grote nadruk op de rol die gespeeld wordt door internationale samenwerking 
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op het al dan niet slagen van economische sancties. Vanuit het standpunt van het 

zenderland gezien is het bijna vanzelfsprekend dat meer samenwerking beter is dan 

minder. Maar ook andere variabelen spelen een rol. Zo een kritische variabele is het 

doel van de sanctie. Hoe ambitieuzer het doel, hoe groter de kans op internationale 

samenwerking, maar hoe kleiner de kans op succes omdat in deze gevallen het doel 

dikwijls onrealistisch is. 

 

2.2.1.4. Internationale hulp voor het doelland 

Internationale samenwerking van het zenderland staat loodrecht tegenover de hulp die 

het doelland krijgt van buurlanden en bevriende naties. Doellanden worden zelden 

volledig afgesloten van alternatieve markten of financiële bronnen. Handels- en 

financiële kanalen blijven doorgaans open, maar wel tegen een hogere kost.  

 

Als het doelland kan rekenen op de steun van bevriende naties voor het compenseren 

van de last opgelopen door de economische sanctie, zal de impact ervan aanzienlijk 

worden gereduceerd. In sommige gevallen heeft het doelland zelfs de sanctie kunnen 

ombuigen en er een economische voordeel uitgehaald door additionele fondsen te 

verwerven die meer dan de geleden schaden compenseerden. Dit kan zich voordoen als 

een grootmacht steun geeft aan een land dat economisch getroffen werd door een 

rivaliserende grootmacht. 

 

In deze studie heeft men niet getracht om de mate van internationale hulp te 

indexeren. In plaats daarvan heeft men de gevallen geïdentificeerd daar waar er een 

significante internationale steun geven is aan het doelland. 

 

2.2.1.5. Economische gezondheid en politieke stabiliteit 

De economische gezondheid en de politieke stabiliteit van het doelland zijn twee 

kritieke factoren voor het bepalen van het resultaat van economische sancties. Sancties 

kunnen overbodig, productief of waardeloos zijn in het bekomen van buitenlandse 
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beleidsdoeleinden, afhankelijk van de economische en politieke toestand in het 

doelland. 

 

Ook hier hebben de auteurs gekozen om de economische gezondheid en de politieke 

stabiliteit van het doelland te indexeren. Men heeft getracht om elke case een 

quotering te geven van één tot drie om zo een beeld te geven van de globale 

economische en politieke gezondheid van het doelland, gedurende de sanctie en 

gedurende de periode van de sanctie, in de hypothetische afwezigheid ervan.  

 

1 =  Ellende: een land met acute economische problemen, gekenmerkt door 

een hoog werkloosheidscijfer en een toenemende inflatiegraad gekoppeld 

aan politieke onrust en chaos. 

2 =  Significante problemen: een land met erge economische problemen zoals 

een betalingsbalansprobleem gekoppeld aan substantiële interne 

meningsverschillen. 

3 =  Sterk en stabiel: een land met een sterke regering met volledige controle 

en een economie die enkel een normale graad van inflatie en werkloosheid 

kent. 

 

2.2.1.6. Voorafgaande relaties tussen het zenderland en het doelland 

Tegenover vijandige landen zal het zenderland meestal overgaan tot het voeren van 

stevige acties om zo het doelland te dwingen om zijn politiek aan te passen. Tegen 

bevriende landen daarentegen worden zelden sancties met verregaande gevolgen 

opgelegd. Een bevriend land zal alvorens een beslissing te nemen omtrent economische 

sancties eerst het belang van de algemene vriendschapsbanden met het doelland 

nagaan. 

 

Om het belang van voorafgaande relaties tussen het zenderland en het doelland 

duidelijk te maken in de bepaling naar het resultaat van een economische sanctie, 

hebben de auteurs een index geconstrueerd die het toelaat om de cases te klasseren 
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afhankelijk van de aard van de politieke relaties tussen de twee landen voor de 

invoering van de sanctie. 

 

1 =  Antagonistisch: het zenderland en het doelland bevinden zich in 

tegengestelde kampen. 

2 =  Neutraal: het zenderland heeft geen sterk band met het doelland, maar 

ze staan ook niet lijnrecht tegenover elkaar. 

3 =  Hartelijk: het zenderland en het doelland zijn goed bevriend en 

onderhouden sterke vriendschapsbanden. 

 

2.2.2. Economische variabelen 

 

2.2.2.1. Kosten voor het doelland 

Economische sancties zijn ontwikkeld om het doelland te straffen voor zijn ongewild 

gedrag. In theorie zal het doelland de kosten opgelopen door de sanctie afwegen tegen 

de voordelen die men bekomt bij een verderzetting van het huidige beleid. Hoe hoger 

de netto kost zal zijn, hoe groter de kans dat het doelland over zal gaan tot het 

aanpassen van zijn politiek. De absolute kost die men oploopt is niet het beste 

meetinstrument van de potentiële impact daar een kost van honderd miljoen dollar 

meer betekend voor een klein land dan voor een supermacht. Daarom heeft men er in 

deze analyse voor geopteerd om de geschatte kosten te relateren aan het BNP van het 

doelland. De methodologie voor het schatten van de kosten is deze die reeds 

beschreven werd in punt 1.5.1. van vorig hoofdstuk. 

 

De uitdrukking [ 1 / (Ed + Es)], aldaar bekomen, wordt de sanctiemultiplicator 

genoemd. Dit is de coëfficiënt die toegepast wordt op het initiële verlies van aanbod 

(vraag) waargenomen door het doelland om zo het opgelopen welvaartsverlies te 

meten. 
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Om de kosten opgelopen door het doelland te berekenen, heeft men het initiële  verlies 

van de handel of financiële middelen trachten te schatten in US dollars. Vervolgens 

heeft men een juiste waarde voor de sanctiemultiplicator berekend. Het 

welvaartsverlies van het doelland wordt nu bekomen door deze twee factoren met 

elkaar te vermenigvuldigen. 

 

2.2.2.2. Handelsrelaties tussen het zenderland en het doelland 

Mits het zenderland in de meeste gevallen een grootmacht is, is het niet verwonderlijk 

dat de handel van het doelland met het zenderland dikwijls telt voor meer dan tien 

procent van diens totale handel. In de gevallen die geklasseerd werden als succesvol 

ligt dit percentage zelfs boven de vijfentwintig procent. Zelfs al zou het zenderland 

maar een gedeelte van die handel stopzetten, dan nog zou dit een belangrijke 

boodschap voor het doelland in houden. 

 

Het belang van de handelsrelaties tussen het zenderland en het doelland wordt 

weergegeven als een percentage van de totale handel van het land. 

 

2.2.2.3. Grootte van het zenderland en het doelland 

De economie van het zenderland is meestal vele malen groter dan die van het doelland. 

In de meeste gevallen is het BNP van het zenderland tien maal groter dan dit van het 

doelland, en in meer dan de helft van de bestudeerde gevallen is de ratio zelfs groter 

dan vijftig. Wanneer men een destabilisatie van de regering van het doelland als doel 

heeft, is het BNP van het zenderland in zeventig procent van de gevallen zelfs meer 

dan honderd keer groter dan dit van het doelland. 

 

Deze cijfers reflecteren aan de ene kant de prominente aanwezigheid van de Verenigde 

Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet Unie als zenderlanden, en aan de andere kant, de 

geringe grote van de landen die men tracht te beïnvloeden door het opleggen van 

economische sancties. 
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In vele gevallen mislukten economische sanctie als de ratio van het BNP tussen de 

twee landen kleiner was dan tien. Deze cases omvatten ofwel twee supermachten die 

tegenover elkaar staan, ofwel een zenderland dat slechts een gering economische 

macht heeft. 

 

2.2.2.4. Type van sanctie 

Het succes van een economische sanctie is in grote mate afhankelijk van het feit of de 

sanctie een gevoelige sector raakt in de economie van het doelland of niet. Een kost 

van honderd miljoen dollar zal een verschillend effect hebben, zowel in het binnen- als 

het buitenland, naargelang het gaat over een export-, import- of een financiële 

sanctie. 

 

2.2.2.4.1. Handelssanctie 

Als er gebruik wordt gemaakt van handelssancties geniet een exportrestrictie de 

voorkeur op een importrestrictie. Een reden hiervoor is dat het zenderland een 

dominantere machtspositie heeft als aanbieder van exportgoederen dan als aankoper 

van importgoederen. Eveneens geldt dat bij een handelsonderbreking het zenderland 

het doelland economisch sterker kan raken bij een beperking van de export dan bij een 

importbeperking. Een andere reden is dat het voor de regering van een land juridisch 

gemakkelijker is om exportsancties op te leggen. 

 

Nochtans is het belangrijk om duidelijk te stellen dat een exportsanctie meestal slechts 

een schade toebrengt aan bepaalde sectoren in het doelland, terwijl bij een 

importsanctie die schade veel meer gespreid zal zijn. 

 

2.2.2.4.2. Financiële sanctie 

 

De meest voorkomende vorm van financiële sancties is een onderbreking van 

ontwikkelingshulp. De zwaarste vorm van een financiële sanctie is het bevriezen van 

financiële activa van het doelland aangehouden in het zenderland. Dit zet niet enkel 
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een halt op de liquide stroom, maar belemmerd ook de handelstransacties in grote 

mate. De legale en politieke gevolgen van een bevriezing van de activa van het 

doelland zijn immens, want men ontzegd het doelland de toegang tot eigen middelen. 

Daarom wordt deze maatregel slechts in gevallen van uiterste vijandigheid gebruikt. 

 

2.2.2.4.3. Vergelijking van handels- en financiële sancties 

 

De economische en politieke gevolgen van handelssancties en financiële sancties 

verschillen op meerdere punten. Handelsrestricties zijn meestal selectief en hebben 

enkel toepassing op een beperkt aantal goederen. De handel wordt dan eerder omgeleid 

dan effectief onderbroken. De hiermee gepaard gaande prijsstijgingen zijn meestal vrij 

miniem. 

 

Daartegenover is het moeilijker om alternatieve financieringsbronnen te vinden en is 

het ook meer waarschijnlijk dat er een hogere prijs voor dient betaald te worden. Ook is 

er een grotere kredietwaardigheid vereist omwille van de onzekerheid die financiële 

sancties met zich meebrengen. Het wegvallen van ontwikkelingshulp kan eveneens 

onvervangbaar zijn. 

 

De economische effecten van financiële sancties kunnen de politieke balans ook meer 

doen overhellen in het voordeel van het zenderland. Door waar de kosten van 

handelssancties meestal gedragen en verdeeld worden door het merendeel van de 

bevolking, zullen financiële sancties veeleerder een kost met zich meebrengen voor de 

regering, en het zijn zij die de mogelijkheid hebben om het beleid van het land te 

veranderen. 

 

De economische kost van sancties als een percentage van het BNP van het doelland was 

bijna tweemaal zo hoog bij het opleggen van financiële sancties als bij het opleggen 

van handelssancties. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het percentage 

succesvolle financiële sancties veel hoger is dan dit van succesvolle handelssancties. 
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2.2.2.5. Kosten voor het zenderland 

Buitenlandse politieke maatregelen houden meestal binnenlandse kosten in, 

economische sancties zijn hierop geen uitzondering. Binnenlandse bedrijven 

ondervinden dikwijls een directe kost wanneer de handel of de financiële stroom 

onderbroken wordt. Desalniettemin is er toch een uitzondering op deze regel. Als het 

zenderland ervoor kiest om het doelland te dwingen om bepaalde acties te ondernemen 

door het inkrimpen van financiële hulp, kan het zijn dat het zenderland een 

onmiddellijke economisch voordeel zal bekomen door een reductie in de uitgaven van 

ontwikkelingshulp. Maar zelfs in deze situatie zal er een economisch verlies waar te 

nemen zijn door het wegvallen van een gedeelte van de handel in de vorm van gemiste 

verkopen en een verlies aan jobs in het zenderland. 

 

Toch wordt de economische kost voor het zenderland zelden, en zeker niet op 

voorhand, berekend bij de invoering van een sanctie. En dit omwille van twee 

fundamentele redenen. Ten eerste is het eenvoudigweg zeer moeilijk om deze kost te 

kwantificeren omdat er te veel ontastbare factoren een rol spelen. Een tweede reden 

waarom er zelden een kostencalculatie gemaakt wordt van de kosten van het 

zenderland is dat, en zeker voor supermachten, de economische impact voor het 

zenderland als triviaal beschouwd wordt. 

 

In deze analyse heeft men daarom niet getracht om de actuele kosten voor het 

zenderland door een invoering van een economische sanctie te berekenen, maar heeft 

men ervoor gekozen om een kostenindex te hanteren. De auteurs hebben het verlies 

van het zenderland gerelateerd aan de totale externe handel van het land. 

 

1 =  Nettowinst voor het zenderland: Dit zijn meestal de gevallen waar men 

geopteerd heeft om de ontwikkelingshulp aan het doelland stop te zetten. 

2 =  Weinig effect voor het zenderland: Er zal slechts een kleine dislocatie 

waar te nemen zijn. 
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3 =  Bescheiden verlies voor het zenderland: Er is een klein gedeelte van de 

handel verloren gegaan, maar het gaat niet over een substantieel deel. 

4 =  Groot verlies voor het zenderland: Er gaan grote handelsvolumes 

verloren. 
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2.3. Conclusies en aanbevelingen 

 

Er kunnen een hele reeks lessen getrokken worden uit de analyse van de sancties 

uitgevoerd na de eerste wereldoorlog. In dit hoofdstuk wordt er eerst een beeld 

gegeven van de algemene efficiëntie van economische sancties, gebaseerd op een 

grondige analyse van honderd zestien sanctiegevallen door Hufbauer, Schott en Elliott. 

Vervolgens wordt er een lijst van suggesties gegeven om toekomstige sancties 

succesvoller te maken. 

 

Vooraleer men een duidelijk beeld kan geven van de effectiviteit van economische 

sancties moet het doel van elke sanctie-episode duidelijk verwoord worden. In de 

meeste gevallen zal het zenderland meerdere doelen nastreven of zal ze sancties enkel 

gebruiken als een waarschuwingsshot voor toekomstige misstappen van het doelland. 

In wat volgt hebben de auteurs er voor gekozen om de effectiviteit van economische 

sancties enkel te laten afhangen van het al of niet bereiken van de vooropgestelde 

politieke doelen door het zenderland. Dit wil zeggen dat vele sancties die hier als niet 

succesvol beschreven worden, wel succesvol kunnen zijn in het streven naar andere 

meer symbolisch doelen zoals het geven van een signaal aan het doelland. 

 

2.3.1. Effectiviteit van economische sancties 

 

Economische sancties alleen zullen zelden ervoor kunnen zorgen dat het doelland 

belangrijke aanpassingen doet in zijn beleid. Toch kan men niet stellen dat 

economische sancties niet succesvol kunnen zijn. In sommige gevallen, vooral als het 

gaat over het behalen van relatief bescheiden politieke doelstellingen kunnen 

economische sancties een significante rol spelen in het bereiken van een positief 

resultaat. 

 

Aan elke case wordt een successcore toegewezen die bepaalt wordt door een 

vermenigvuldiging van de toegewezen beleidsresultaatscore en de 



 54

sanctiecontributiescore.54 Cases worden als succesvol beschouwd als ze een resultaat 

scoren van negen of meer. Als er een score aan een case wordt toegewezen van acht of 

minder, wordt deze case beschouwd als een faling. Er dient wel opgemerkt te worden 

dat een score van negen niet inhoud dat de sanctie een volledige triomf was voor het 

zenderland, maar dat de sanctie een bescheiden bijdragen heeft geleverd tot het 

gedeeltelijk behalen van het vooropgestelde doel, dikwijls tegen een politieke kost voor 

het zenderland. Een score van acht daarentegen wil ook niet zeggen dat de 

economische sanctie een totale mislukking was. In de meeste gevallen die een acht 

toegewezen kregen, was wel het politieke doel gedeeltelijk bereikt, maar was de 

contributie van de sanctie slechts miniem. 

 

Hier dient opgemerkt te worden dat de dreiging tot het uitvoeren van economische 

sancties in sommige gevallen al voldoende is voor het doelland om zijn beleid te 

veranderen55. In de analyse van Hufbauer en zijn collega’s worden deze gevallen niet 

opgenomen omdat de sanctie niet daadwerkelijk uitgevoerd werd. Er kan dus gesteld 

worden dat de succesratio hoger kon liggen indien men de definitie van succes anders 

had geformuleerd. 

                                                 
54 Zie bijlage 5 
55 Lacy D. and Niou E., A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, 
Information, and Threats, The Journal of Politics, Vol. 66, No 1, February 2004, p25-42 



 55

Tabel 1: Succes afhankelijk van het vooropgestelde politieke doel56 
 
    
Politiek doel Succesvolle 

cases 
Gefaalde cases Succes ratio 

(percentage van het totaal) 
    
Bescheiden 
beleidsveranderingen 17 34 33 

Destabilisatie 11 10 52 
Onderbreking militair 
avontuur 

6 12 33 

Militair potentieel 
inperken 2 8 20 

Andere grote 
beleidsveranderingen 5 15 25 

    
Alle cases 41 79 34 
 

Economische sancties zijn in 34 procent van de gevallen succesvol geweest. Uit 

bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de succesratio sterk afhankelijk is van het 

vooropgesteld politieke doel. In de gevallen waar een destabilisatie van de regering het 

doel was, waren sancties een succes in de helft van de gevallen. Cases met een 

bescheiden politiek doel, of een onderbreking van een militair avontuur als hoofddoel, 

waren een derde van de tijd succesvol. Daarentegen was er slechts een kleine kans op 

slagen wanneer de sanctie een inperking van het militair potentieel of een grote 

beleidsverandering als objectief had. 

 

In sommige gevallen mislukten economische sancties omdat ze nooit de intentie 

hadden om succesvol te zijn. De betrachting van het zenderland was niet om effectief 

veranderingen aan te brengen in het beleid van het doelland.De sancties waren hier 

eerder symbolisch bedoeld om de eigen bevolking duidelijk te maken dat men een 

bepaalde actie van het doelland niet tolereerde. 

 

                                                 
56 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p93: “Success by type of policy goal” 
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2.3.2.Negen aanbevelingen 

 

Het is duidelijk dat economische sancties een significante rol kunnen spelen in het 

bereiken van buitenlandse politieke doelstellingen. Volgende negen aanbevelingen zijn 

opgesteld om de kans op succes te verhogen in het dwingen van de regering van het 

doelland om diens beleid aan te passen. Niet elke aanbeveling zal relevant zijn voor 

elke case, noch zal ze kunnen bijdragen tot het behalen van een positief resultaat voor 

elke doelstelling. Toch kan het volgen van deze richtlijnen de kans op succes van een 

economische sanctie verhogen. 

 

2.3.2.1. “Don’t bite off more than you can chew.” 

Sommige landen hebben overdreven verwachtingen in wat economische sancties 

kunnen bereiken. In het beste geval is er niet meer dan een zwakke relatie tussen het 

economische verlies opgelopen door het opleggen van een sanctie en de bereidheid om 

een politieke verandering door te voeren. De economische impact van sancties mag dan 

wel duidelijk zijn, zowel voor het zenderland als het doelland, toch zullen andere 

factoren de impact van sancties overschaduwen in het determineren van een politiek 

resultaat.  

 

In de meeste gevallen wanneer economische sancties succesvol waren, was het 

objectief van het zenderland eerder bescheiden en goed gefocust.57 Sancties die als 

doel hebben belangrijke politieke veranderingen in het doelland aan te brengen zijn 

slechts in zeven van de dertig gevallen succesvol geweest, wat een slagingspercentage 

van slechts drieëntwintig procent geeft. 

 

 

 

 

                                                 
57 Schott J., US Economic Sanctions: Good Intentions, Bad Execution, Institute for International 
Economics, June 1998 
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2.3.2.2. “More is not necessarily merrier.” 

In het algemeen geldt dat hoe meer landen er nodig zijn voor het implementeren van 

een economische sanctie, hoe kleiner de kans op succes zal zijn. In de meeste gevallen 

worden multilaterale sancties niet onmiddellijk geassocieerd met succes. 

 

Het idee dat internationale coöperatie een verplicht ingrediënt is voor alle sancties is 

misplaatst. Het zenderland hoopt meestal op internationale samenwerking als zijn doel 

ambitieus is. Bij het streven naar meer bescheiden doelen is er meestal geen 

samenwerking nodig. Deze conclusies komen uit tabel 2 die succesvolle en mislukte 

sanctiegevallen vergelijkt op basis van bereikte internationale samenwerking. In het 

algemeen is de graad van samenwerking in succesvolle gevallen enigszins minder dan 

in deze die uitdraaiden op een mislukking. Dit verschil is het beste merkbaar bij de 

gevallen die een bescheiden politieke verandering of een destabilisatie van het 

doelland als betrachting hadden. Het verschil kan te wijten zijn aan het feit dat 

wanneer men vraagt voor internationale samenwerking men dikwijls vrij ambitieuze 

doelen nastreeft, en deze leiden in het algemeen al minder snel tot een positief 

resultaat. 

 

Tabel 2: Succes en internationale samenwerking58 

   
 Gemiddelde internationale 

samenwerkingsindex 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 1.5 1.7 
Destabilisatie 1.7 2.4 
Onderbreking militair avontuur 2.3 2.2 
Militair potentieel inperken 4.0 3.0 
Andere grote beleidsveranderingen 1.8 1.9 
   
Alle cases 1.8 2.0 
 

                                                 
58 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p96: “Success and international cooperation” 
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Men kan stellen dat internationale samenwerking drie doelen dient. In de eerste plaats 

wordt door een samenwerking de morele overredingskracht van de sanctie aanzienlijk 

verhoogd. Ten tweede zal men veel beter het doelland kunnen isoleren van de rest van 

de wereld, zowel psychologisch als economisch. En ten derde zal er door een 

internationale samenwerking veel minder tegenkanting komen van het buitenland en 

zal bijgevolg de corroderende frictie tussen de bondgenoten verminderen. 

 

Askari stelt dat multilaterale sancties hun grotere effectiviteit te danken hebben aan 

hun grotere economische macht ten opzichte van unilaterale sancties. Toch zijn ook 

multilaterale sancties gelimiteerd in hun mogelijkheden. Landen die deel uitmaken van 

een groep die economische sancties oplegt, zullen sneller geneigd zijn om de 

overeenkomst te schenden omwille van de potentiële winsten voor niet-deelnemers. 59 

 

Volgens Hazelzet zullen multilaterale sancties efficiënter zijn omdat de legitimiteit van 

de sanctie zal verhogen naarmate meer landen het zenderland gaan steunen. Hoe meer 

landen een economische sanctie steunen, hoe groter de kans dat het objectief zuiver is 

en dat de sanctie wordt opgelegd voor de juiste beweegredenen. 60 

 

Drenzer kwam tot de conclusie dat er geen, tot zelfs een negatieve correlatie was 

tussen multilaterale sancties en hun succes. Hij stelde dat het onderhandelen met 

anderen om samen te werken en de onmogelijkheid om anderen te dwingen om het 

akkoord na te leven, multilaterale sancties minder efficiënt maakt dan unilaterale 

sancties. 61 

 

Tabel 3 toont aan dat buitenlandse hulp voor het doelland de kansen op succes voor 

het zenderland aanzienlijk doet verminderen, en dit vooral in de cases waar men tracht 

                                                 
59 Askari (2003), p61-62 
60 Hazelzet H., The Price of Morality in International Trade: Towards a Just Trade Theory, Chicago, 
Committee on International Relations University of Chicago, 1996, p83 
61 Drenzer D., Bargaining, Enforcement and Multilateral Sanctions: When is cooperation counterproductive, 
International organization 54, 2000, p73-102 
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om het doelland te destabiliseren of daar waar men tracht een militair avontuur te 

onderbreken. 

 

Tabel 3: Succes en internationale hulp voor het doelland62 

   
 Aanwezigheid van internationale hulp 

(percentage van de cases) 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 12 12 
Destabilisatie 9 80 
Onderbreking militair avontuur 0 42 
Militair potentieel inperken 100 62 
Andere grote beleidsveranderingen 40 20 
   
Alle cases 17 28 
 

Landen die het zenderland niet steunen zijn geneigd om de handel met het doelland op 

te drijven omdat er daar voor hun grotere potentiële winsten te halen zijn. Ook al 

slaagt het zenderland erin om zijn objectieven te bereiken, dan nog is het mogelijk dat 

de landen die het doelland bijtreden, de grote overwinnaars van de sanctie-episode 

zijn.63 

 

2.3.2.3 “The weakest go to the wall.” 

Het is bewezen dat er een positieve correlatie bestaat tussen de politieke en 

economische gezondheid van het doelland en diens gevoeligheid aan economische 

druk. Tabel 4 toont de gemiddelde gezondheids- en stabiliteitsindex voor zowel de 

succesvolle als de mislukte gevallen. De tabel toont duidelijk dat landen met 

economische problemen of een onstabiel politiek klimaat veel vatbaarder zijn voor 

economische druk opgelegd door het zenderland. 

 

                                                 
62 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p97: “Success and international assistance to target country” 
63 Askari (2003), p62 
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Tabel 4: Succes en gezondheid en stabiliteit van het doelland64 

   
 Gemiddelde gezondheid- en 

stabiliteitsindex 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 2.1 2.1 
Destabilisatie 1.4 1.9 
Onderbreking militair avontuur 2.0 2.3 
Militair potentieel inperken 3.0 2.7 
Andere grote beleidsveranderingen 1.8 2.6 
   
Alle cases 1.9 2.3 
 
Bij sommige politieke doelen is de gezondheid en stabiliteit van het doelland een 

determinerende factor voor het al dan niet slagen van een economische sanctie. 

Economische sancties hebben meer kans op slagen als het regime van het doelland 

politiek onstabiel is (e.g. Hufbauer et al, 1985,1990; Lam, 1990; Jing et al., 2003).65 

Dit geldt vooral voor de gevallen waar destabilisatie als doel werd gesteld, daar waar 

succes meestal behaalt werd tegen zwakke politieke regimes. In gevallen die gaan over 

het doorvoeren van bescheiden beleidsveranderingen of over het inperken van militair 

potentieel is de rol van de gezondheid en stabiliteit van het doelland minder duidelijk. 

In het eerste geval kan dit te maken hebben met het feit dat een grote verscheidenheid 

van landen te maken kregen met economische sancties opgelegd met een bescheiden 

doel, en in het tweede geval kan het te verklaren zijn door het feit dat men enkel het 

militair potentieel van die landen tracht in te perken die sterk genoeg zijn om een 

bedreiging te vormen voor het zenderland. 

 

Ook Van Bergeijk stelt dat sancties effectiever zullen zijn als de handelsbanden tussen 

de landen sterk zijn en als het regime van het doelland eerder onstabiel is.66 

 

                                                 
64 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p97: “Success and health and stability of target country” 
65 MCGillivray F. (2004), p31 
66 Van Bergeijk P., Success and failure of Economic sanctions, Kyklos, 1989, p385-404 
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Tabel 5: Het belang van grootte67 

        
 Percentage van de cases waar de BNP- ratio gelijk is 

aan: 
 

Gemiddelde 
BNP-ratio: 

zender/doel 0 tot 10 11 tot 100 101 en meer 
Politiek doel  Succes Faling Succes Faling Succes Faling 
        
Bescheiden 
beleidsveranderingen 213 6 12 12 24 16 31 

Destabilisatie 427 0 5 10 10 43 33 
Onderbreking militair 
avontuur 62 11 11 17 33 5 22 

Militair potentieel 
inperken 76 20 50 0 10 0 20 

Andere grote 
beleidsveranderingen 57 10 20 15 40 0 15 

        
Alle cases 187 23 24 36 38 41 38 
 

In de meeste gevallen die opgenomen zijn in deze analyse is gebleken dat het 

zenderland vele malen groter is dan het doelland. Dus daar waar economische sancties 

slechts een klein deel van de handel van het zenderland beïnvloeden, kunnen ze een 

significante invloed uitoefenen op de handelsbalans van het doelland. Tabel 5 toont 

aan dat het zenderland in de gevallen die betrekking hebben op het doorvoeren van 

bescheiden beleidsveranderingen gemiddeld genomen economisch meer dan 

tweehonderd maal groter is dan het doelland, en dat deze ratio zelfs meer dan 

vierhonderd bedraagt in gevallen aangaande een destabilisatie van de doelregering. Bij 

het streven naar andere doelen zal het verschil in grootte tussen de landen minder 

meespelen, maar toch nog steeds significant zijn. 

 

Mits de economie van het zenderland bijna altijd veel groter is dan die van het 

doelland, is de relatieve grootte geen bepalende factor in het voorspellen of een 

economisch sanctie succesvol zal zijn of niet. 

 

                                                 
67 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p98: “The importance of size” 
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Volgens Pugel is het grotere succes van economische sancties van grootmachten tegen 

kleinere landen te verklaren door gebruik te maken van de elasticiteit van vraag en 

aanbod.68 Een land dat een groot aandeel van de wereldhandel bezit, kan sancties 

opleggen aan een kleiner land zonder daar zelf veel nadeel van te ondervinden. In 

economische termen kan gesteld worden dat het grote land eerder zeer elastische 

handelscurven zal hebben, omdat het handelsbanden heeft met veel meer partners dan 

enkel het doelland. Het doelland daarentegen zal meer afhankelijk zijn van het 

zenderland. Zijn economische kwetsbaarheid wordt weergegeven door een lage aanbod- 

en vraagelasticiteit. 

 

In figuur 2 worden twee sancties getoond die economisch gefaald hebben. In beide 

gevallen speelt de elasticiteit van vraag en aanbod een cruciale rol.  

 

 

Figuur 2: Twee voorbeelden van niet-succesvolle economische sancties69 

 

In figuur 2 A. hebben de landen die de economische sanctie opleggen een sterk 

inelastische export aanbodcurve (Sn), wat wil zeggen dat de binnenlandse producenten 

sterk afhankelijk zijn van de export naar het doelland. Bij het verbieden van deze 

export door een economische sanctie zal de exportcurve Sn verdwijnen van de markt, 

wat een enorme kost voor het zenderland overeenkomstig met gebied a zal inhouden. 

Het doelland daarentegen heeft een erg elastische import vraagcurve (Dm). Het 
                                                 
68 Pugel T, International Economics, Twelfth Edition, New York University, Mc Graw Hill, 2004, p264-270  
69 Pugel (2004), Figure 11.5: Two kinds of Economically Unsuccessful Embargoes, p268 
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doelland zal weinig invloed voelen van een economische sanctie omdat er nog 

voldoende goederen beschikbaar zijn van aanbieders uit landen die geen sanctie 

hebben opgelegd. Het opgelopen verlies, voorgesteld door de oppervlakten (b + c), zal 

eerder gering zijn. De lage elasticiteit van het zenderland en de hoge elasticiteit van 

het doelland ten opzichte van diens vraag naar importgoederen of de toegang tot 

alternatieve aanbieders, is een reden waarom de economische sanctie in dit geval niet 

effectief zal zijn. 

 

Figuur 2 B. toont eveneens een voorbeeld van een ineffectieve economische sanctie. In 

dit geval zal de impact op zowel het zenderland als het doelland gering zijn. Dit is te 

wijten aan het feit dat de elasticiteit van beide landen zeer hoog is. Het zenderland zal 

door het stopzetten van de handel met het doelland nu slechts een verlies waarnemen 

voorgesteld door oppervlakte a, en het doelland zal slechts te kampen krijgen met een 

verlies gelijk aan de oppervlakte (b + c). De economische sanctie zal geruime tijd 

kunnen volgehouden worden zonder een waarneembaar effect op beide economieën uit 

te oefenen. 

 

Samengevat stelt Pugel dat economische sancties effectiever zullen zijn als het 

zenderland hoge, en het doelland lage elasticiteiten zal hebben. Dit zal het geval zijn 

indien het zenderland een groot en het doelland een klein land is. 

 

2.3.2.4. “Attack your allies, not your adversaries.” 

Economische sancties blijken het meest effectief te zijn als ze worden uitgevoerd tegen 

vroegere vrienden of goede handelspartners.70 In tegenstelling hiermee zullen sancties 

tegen vijanden of tegen landen waar men slechts weinig handel mee drijft eerder 

minder succesvol zijn. Uit tabel 6 die de gemiddelde relatie tussen het zenderland en 

het doelland voorafgaande aan het invoeren van de sanctie toont, kan men afleiden dat 

in de meeste gevallen de banden tussen de twee landen nauwer waren bij het behalen 

van een positief resultaat. 
                                                 
70 Genugten W., United Nations: Effectiveness and Effects, Especially in the field of Human Rights, A Multi-
disciplinary Approach, Intersentia, 1999, p140 
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Tabel 6: Succes, relaties voorafgaande aan de sanctie en handelsbanden71 

     
 Relatie-index 

voorafgaand aan de 
sanctie 

Gemiddeld handelsverbond 
(percentage van totale handel) 

   
Politiek doel Succes Faling Succes Faling 
     
Bescheiden beleidsveranderingen 2.4 2.0 25 15 
Destabilisatie 2.7 2.2 38 27 
Onderbreking militair avontuur 2.3 2.1 16 28 
Militair potentieel inperken 1.0 1.2 12 17 
Andere grote beleidsveranderingen 2.6 2.0 36 16 
     
Alle cases 2.4 2.0 28 19 
 

De grotere inschikkelijkheid van vroegere bevriende landen duid erop dat deze eerder 

geneigd zijn om sneller toe te geven aan economische sancties uit eerbied voor de 

vriendschapsbanden met het zenderland en omdat men er in de toekomst nog handel 

mee.72 Zulke overwegingen zullen niet meespelen bij vijandige landen of landen die 

bijna geen handel voeren met het zenderland. 

 

Er is aanzienlijk empirisch bewijs dat economische sancties opgelegd tegen een 

doelland waarmee het zenderland nauwe historische, culturele of strategische banden 

heeft een grotere kans op slagen hebben dan bij een afwezigheid hiervan.73 

 

Uit diezelfde tabel kunnen we ook afleiden dat er een grotere kans op succes bestaat 

wanneer het zenderland een significant aandeel heeft in de totale handel van het 

doelland. In de meeste gevallen waar men te maken heeft met destabilisatie of 

bescheiden beleidsveranderingen zijn nauwe handelsrelaties meer gerelateerd tot 

succesgevallen dan tot mislukkingen. Bij een onderbreking van een militair avontuur is 

                                                 
71 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p99: “Success, prior relations, and trade linkage” 
72 Drenzer D., Serious about Sanctions: Positive and Negative Aspects of Economic Sanctions, The National 
Interest, Fall, 1998,p2 
73 McGillivray F and Stam A., Political Institutions, Coercive Diplomacy, and the Duration of Economic 
Sanctions, Journal of Conflict Resolutions, Vol.48, No.2, 154-172, 2004, p49 
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het aandeel van de handel tussen beide landen eveneens hoger dan twintig procent, 

alleen zijn er hier meer mislukkingen dan successen toe te schrijven aan een nauwe 

handelsband. De handelsbanden die bestaan tussen het zenderland en het doelland zijn 

meestal niet erg nauw als men streeft naar andere belangrijke politieke veranderingen. 

 

Globaal genomen kan men stellen dat succesvolle cases meestal gerelateerd zijn aan 

sterkere handelsrelaties dan niet-succesvolle cases. Het aandeel van de handel tussen 

de twee landen bedraagt gemiddeld achtentwintig procent bij het behalen van een 

positief resultaat tegenover negentien procent bij een negatief resultaat. 

 

2.3.2.5. “If it were done, when ‘tis done, then ‘twere well it were don quickly.” 

Economische sancties moeten kort en krachtig zijn. Sancties die traag of geleidelijk 

ingevoerd worden kunnen de positie van de regering van het doelland versterken omdat 

deze dan de tijd heeft om in te spelen op de publieke opinie. Zulke sancties kunnen op 

termijn ondergraven worden door zowel firma’s in het zenderland zelf, als door 

buitenlandse concurrenten. Economische sancties worden meestal gezien als een korte 

termijn politiek, met die kennis dat de normale commerciële relaties in het doelland 

herstelt zullen worden in een periode kort na het invoeren van de sanctie. Hoe langer 

een sanctieperiode duurt, hoe meer publieke steun er zal verdwijnen. 

 

In tabel 7 wordt het verband tussen de lengte van een sanctieperiode en diens kansen 

op succes weergegeven. De impact van economische sancties was minder dan verwacht 

omdat ofwel de sancties te traag ingevoerd werden, ofwel ze veel te snel hun grip op 

het doelland verloren. 
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Tabel 7: Succes en de duur van sancties74 

   
 Duur van de sanctie 

(in jaren) 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 2.8 5.2 
Destabilisatie 3.8 7.4 
Onderbreking militair avontuur 1.2 4.4 
Militair potentieel inperken 5.0 24.4 
Andere grote beleidsveranderingen 1.8 2.6 
   
Alle cases 2.9 8.0 
 

Het is wel zo dat de lengte van de sanctieperiode niet de enige factor is die de 

effectiviteit van de sanctie ondermijnd, ook andere factoren zijn gecorreleerd aan het 

tijdsaspect. Economische sancties tegen bevriende landen zijn meestal kort, ter zake en 

zeer frequent succesvol. Verder is het ook zo dat het doelland dikwijls meer steun krijgt 

van derden wanneer de sanctie aansleept voor meerdere jaren. Tenslotte is het zo dat 

sancties die het meeste kans maken op succes in het algemeen minder tijd nodig 

hebben om positieve resultaten te behalen. 

 

In elk geval kan er wel gesteld worden dat er een inverse relatie is tussen de lengte van 

de sanctieperiode en de kans op succes. Hoe langer de sanctie loopt, hoe groter de 

mogelijkheid voor het doelland om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen om zo de 

handel terug op het peil van voor de sanctie te brengen. Bij een langere sanctie-

episode bestaat er eveneens een grotere kans dat het doelland de bevolking weet te 

mobiliseren om diens politiek te steunen. Toch mag de sanctieperiode ook weer niet 

van een te korte duur zijn, want dit kan evenzeer een negatief effect hebben op het al 

dan niet slagen van de sanctie.75 

 

                                                 
74 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p101: “Success and the duration of sanctions” 
75 Haass R., Economic sanctions: Senate Task Force on Economic Sanctions, Foreign Policy, September 09, 
1998 
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Pugel (2004) stelt dat economische sancties meer kans hebben om succesvol te zijn als 

ze extreem zijn en plots ingevoerd worden. Hij stelt dat de elasticiteiten kleiner zullen 

zijn op korte dan op lange termijn. Hoe meer tijd het doelland krijgt om zich aan te 

passen aan de economische sancties, hoe sneller ze op zoek kunnen gaan naar 

alternatieve leveranciers of potentiële afnemers. Natuurlijk is het wel zo dat hoe sneller 

het zenderland sancties gaat doorvoeren, hoe groter de eigen kosten gaan zijn.76 

 

2.3.2.6. “In for a penny, in for a pound.” 

Economische sancties die een hoge kost voor het doelland met zich meebrengen zijn 

meestal succesvol. Tabel 8 toont ons dat de gemiddelde kost voor het doelland in al de 

succesgevallen ongeveer 2,4 procent van het BNP bedraagt. Daarentegen staat een 

bijna verwaarloosbare kost van één procent van het BNP voor de gevallen die op een 

mislukking uitdraaiden. Beide gevallen maken duidelijk dat de meeste kosten 

verbonden zijn aan de destabilisatie van het doelland, het inperken van diens militair 

potentieel of het doorvoeren van andere belangrijke beleidsveranderingen. 

 

Tabel 8: Succes en de kosten voor het doelland77 

   
 Kosten als percentage van het BNP 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 1.2 0.4 
Destabilisatie 4.1 2.2 
Onderbreking militair avontuur 0.4 2.0 
Militair potentieel inperken 4.3 1.2 
Andere grote beleidsveranderingen 4.5 0.5 
   
Alle cases 2.4 1.0 
 

Het op het eerste zicht verassende resultaat van de cases die een onderbreking van een 

militair avontuur voor ogen hadden is te verklaren door het feit dat veel van die 

                                                 
76 Pugel (2004), p268 
77 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p102: “Success and cost to the target” 
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gevallen met een dergelijk doel nooit echt uitgevoerd zijn, maar enkel als een dreiging 

voor het doelland bedoelt waren, en zo dus ook geen kosten met zich meebrachten. 

 

Sancties, uitgevoerd door economische grootmachten, zullen nadat ze ingevoerd zijn 

een effect hebben op de handel tussen beide landen, maar ook op die met derden. 

Economische sancties met als doel belangrijke politieke veranderingen aan te brengen 

in het doelland zullen een negatief effect op de internationale handel van het 

zenderland met zich meebrengen. Sancties met eerder bescheiden doelen, zullen een 

licht positief effect op de handel voor het zenderland vertonen.78 

 

2.3.2.7. “If you need to ask the price, you can’t afford the yacht.” 

Hoe groter de kosten van het zenderland voor het opleggen van een economische 

sanctie, hoe kleiner de kans op een positief resultaat zal zijn. Deze conclusie vindt 

steun in tabel 9, die toont dat de gemiddelde “kosten van het zenderland”-indexen 

kleiner zijn in succesvolle cases. Een index van één betekend een nettowinst voor het 

zenderland en een score van vier houdt een aanzienlijk verlies voor het zenderland in. 

 

Tabel 9: Prijs van succes79 

   
 “Gemiddelde kost voor het zenderland” – 

index 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 1.6 1.5 
Destabilisatie 1.5 2.3 
Onderbreking militair avontuur 1.7 1.9 
Militair potentieel inperken 4.0 3.0 
Andere grote beleidsveranderingen 2.0 2.3 
   
Alle cases 1.8 2.0 
 

                                                 
78 Caruso R., Working Paper, The Impact of International Economic Sanctions after World War 2: An 
Empirical Analysis (2003), p1-21 
79 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p103: “The price of success” 
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De globale conclusie die af te leiden is uit bovenstaande tabel is dat het zenderland 

beter afziet van een implementatie van sancties als de eigen kosten te groot dreigen te 

worden. Landen die hun eigen economisch kwetsen, zullen nooit de vijand op de 

knieën krijgen. Niettegenstaande men hier enkel de economische kost in rekening heeft 

gebracht, kan men toch stellen dat hetzelfde effect zal optreden als de politieke kosten 

van het zenderland hoog zijn. 

 

Uit onderzoek uitgevoerd naar de impact van bilaterale sancties opgelegd door de 

Verenigde Staten is gebleken dat extensieve economische sancties de handel tussen het 

doelland en het zenderland reduceert met bijna negentig procent. Bescheiden en meer 

gelimiteerde economische sancties zullen niet zo een grote impact hebben op de 

bilaterale handel, hier verwacht men eerder een daling van twintig tot dertig procent.80 

Deze bevindingen worden kracht bijgezet door de resultaten bekomen door Askari, 

Forrer, Teegen en Yang die eveneens een empirische analyse uitgevoerd hebben over de 

invloed van economische sancties op de bilaterale handel van de Verenigde Staten. Ook 

zij concludeerden dat een totale economische sanctie een reductie van de 

handelsstroom van negentig procent inhield, wat ook voor de hand liggend is, daar het 

de bedoeling is van een compleet handelsembargo om de handel tussen beide landen 

tot nul te herleiden.81 

 

Kosten verbonden aan economische sancties zijn ook de kosten van de verloren 

verkopen na het opheffen van de sanctie. Het is niet vanzelfsprekend dat het doelland, 

nadat de sanctie opgezegd is, een zelfde niveau van handel met het zenderland gaat 

aanhouden als het geval was voor de invoering van de economische sanctie.82 

 

                                                 
80 Hufbauer G., Elliot K., Cyrus T and Winston E., US economic sanctions: Their Impact on Trade, Jobs, and 
Wages, Institute for International Economics, April 1997, p1-9 
81 Askari H., Forrer J., Teegen H. and Yang J., US Economic sanctions: An Empirical Study, The George 
Washington University, Washington DC, 2002, p12 
82 Elliot K., Evidence on the Cost and Benefits of Economic Sanctions, Institute for International 
Economics, October 23, 1997 
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De economische sancties die het geringst aantal kosten voor het zenderland inhouden 

zijn financiële sancties. Financiële sancties zullen voor het zenderland veel goedkoper 

zijn dan handelssancties. Tabel 10 toont dat financiële sancties alleen, in meerdere 

gevallen gebruikt werden en bovendien dikwijls ook effectiever waren dan 

handelssancties.  

 

Deze conclusie wordt bijgestaan door ander recentelijk onderzoek. Larry Minear, David 

Cortright, Julia Wagler, george A. lopez and Thomas G. Weiss kwamen tot dezelfde 

resultaten in een studie uitgevoerd door de Verenigde Naties. Financiële sancties 

hebben een hogere succesratio (41 procent) dan de meer uitgevoerde handelssancties 

(25 procent).83 

 

Tabel 10: succes naargelang het type sanctie84 

       
 Financiële sancties Handelssancties 
 Alleen Met 

handelssancties Alleen 

       
Politiek doel Succes Faling Succes Faling Succes Faling 
       
Bescheiden beleidsveranderingen 7 13 6 10 3 10 
Destabilisatie 4 1 6 8 1 1 
Onderbreking militair avontuur 3 4 1 6 0 2 
Militair potentieel inperken 0 0 2 5 0 3 
Andere grote 
beleidsveranderingen 0 2 3 8 2 4 

       
Alle cases 14 20 18 38 6 19 
 

Als zowel financiële als handelssancties gelijktijdig gebruikt worden, is dit meestal 

omdat het doel ambitieus is. Een belangrijke reden waarom financiële sancties alleen, 

succesvoller zijn dan handelssancties is dat financiële sancties meestal gebruikt worden 

                                                 
83 van Genugten (1999), p142-143 
84 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p104: “Success by type of sanction” 
 



 71

voor het bereiken van eerder bescheiden doelen opgelegd door rijke ontwikkelde 

zenderlanden tegen kleine en armere ontwikkelingslanden. 

 

2.3.2.8. “Choose the right tool for the job.” 

Economische sancties worden meestal opgelegd in combinatie met andere acties 

gericht tegen het doelland: geheime acties, quasi-militaire acties of gewone militaire 

operaties. Zoals tabel 11 toont, worden begeleidende maatregelen het meest gebruik 

bij een destabilisatie van de doelregering en bij het inperken van het militair 

potentieel van het doelland. Daarentegen blijkt dat wanneer men streeft naar het 

bereiken van eerder bescheiden doelen, of het onderbreken van een militair avontuur, 

men zelden gebruikt maakt van vergezellende maatregelen. 

 

Baldwin is eveneens tot het besluit gekomen dat de effectiviteit van economische 

sancties verhoogd door een aanwezigheid van begeleidende maatregelen. Hij stelt dat 

elke vorm van militair geweld gepaard moet gaan met diplomatieke maatregelen zoals 

economische sancties.85 

 

George Tsebelis heeft de door Hufbauer et al aangegeven richtlijnen onderworpen aan 

een speltheoretische analyse. Een punt dat hij afgaande op zijn analyse aanvecht, is de 

stelling dat het gebruik van begeleidende maatregelen de effectiviteit van economische 

sancties verhoogd. Wanneer economische sancties maximaal toegepast worden, hebben 

volgens Tsebelis, bijkomende militaire maatregelen geen impact op de strategie van de 

opponent en zijn ze bijgevolg overbodig.86 

                                                 
85 Baldwin D., Economic Statecraft, Princton University Press, 1985, p130-144 
86 Tsebelis G., Are Sanctions Effective, The Journal of Conflict Resolution, Vol.34, No.1, March 1990 
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Tabel 11: Succes en begeleidende maatregelen87 

   
 Invloed van begeleidende maatregelen 

(percentage van de cases) 
  
Politiek doel Succesvolle cases Gefaalde cases 
   
Bescheiden beleidsveranderingen 18 3 
Destabilisatie 73 80 
Onderbreking militair avontuur 17 50 
Militair potentieel inperken 100 75 
Andere grote beleidsveranderingen 40 40 
   
Alle cases 39 34 
 

Hier dient wel opgemerkt te worden dat de bekomen cijfers genuanceerd dienen te 

worden omdat de auteurs in hun methodologie ervoor gekozen hebben om het succes 

van sancties te laten afhangen van de mate waarin het doel bereikt werd en aan de 

contributie van de sanctie tot het behalen van dit resultaat. In sommige gevallen die 

hier opgetekend zijn als een mislukking is wel het oorspronkelijke doel van het 

zenderland bereikt, maar worden de economische sancties overheerst door geheime of 

militaire maatregelen en dus hier beschouwd als mislukt. 

 

2.3.2.9. “Look before you leap.” 

De regering van het zenderland moet eerst duidelijkheid hebben omtrent de 

doelstellingen die men tracht te bereiken alvorens over te gaan op het implementeren 

van economische sancties. Het zenderland moet zich er eerst van vergewissen dat het 

vooropgestelde doel binnen hun mogelijkheden ligt, dat ze voldoende economische 

schade aan het doelland kunnen toebrengen om diens aandacht te trekken, dat hun 

inspanningen niet onmiddellijk teniet gedaan worden door grootmachten en dat de 

sanctie geen te grote kost met zich meebrengt voor zichzelf en zijn bondgenoten. 

Sancties met enkel een symbolisch doel moeten eveneens grondig geanalyseerd worden 

alvorens ze op te leggen aan het doelland. 

                                                 
87 Hufbauer, Schott and Elliot (1990), p104: “Success and companion policies” 
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Zelfs in de gevallen waar het doorvoeren van een economische sanctie de enig 

mogelijke optie is, moet men voorzichtig zijn in het bepalen van het type sanctie. De 

gekozen sanctie moet geschikt zijn voor de gegeven omstandigheden. 
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2.4. Validiteitanalyse 

 

De vraag of economische sancties nu al of niet effectief zijn, is nog steeds een 

belangrijk twistpunt bij academici. Dragan Miljkovic heeft getracht in zijn paper 

“Economic Sanctions as the Propositional Satisfiability Problem” uit te zoeken in welke 

omstandigheden economische sancties het effectiefs zullen zijn.88 Hij definieert het 

begrip succes niet expliciet omdat duidelijke objectieven niet per definitie beter zijn 

dan vage. Miljkovic stuurde zeshonderd enquêtes naar academici die nauw verbonden 

waren met de topic en die allen in contact waren met academische instellingen in hun 

respectievelijke landen. Deze academici behoorden tot verschillende geografische 

regio’s, hebben verschillende politieke systemen en de landen zijn niet allemaal in 

dezelfde mate ontwikkeld.  

 

De vragenlijst89 is gebaseerd op de bevindingen van de Hufbauer et al analyse. Er werd 

gevraagd naar welke economische sancties het meeste kans op slagen hadden. In 

tegenstelling tot de analyse van Hufbauer et al. is dit onderzoek niet gebaseerd op 

vroegere sanctie-episodes, maar op verwachtingen van experts naar de potentiële 

effectiviteit van sancties. Hun antwoorden kunnen, al of niet gefundeerd zijn op 

sanctie-episodes in het verleden. De zeshonderd opgestuurde vragenlijsten hebben 

tweehonderd zesenzestig bruikbare antwoorden opgeleverd. 

 

De algemene resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 7.2.90 De 

experts geloven dat economische sancties meer kans op succes hebben als het 

vooropgestelde doel bescheiden is, als handels– en financiële sancties gelijktijdig 

doorgevoerd worden, als de economie van het zenderland veel groter is als die van het 

doelland, als de internationale gemeenschap meewerkt bij het invoeren van sancties, 

als de sancties opgelegd zijn om de handel van het doelland te schaden en als het 

                                                 
88 Miljkovic D., Economic Sanctions as the Propositional Satisfiability Problem, Policy Science, Vol. 35, No. 
1, March 2002, p1-16 
89 Bijlage 7.1.: De vragenlijst 
90 Bijlage 7.2.: Algemene resultaten 
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doelland economisch zwak en politiek onstabiel is. De resultaten tonen eveneens dat  

economische sancties gedoemd zijn te mislukken als er gebruik wordt gemaakt van 

militaire krachten, het doelland steun krijgt van derden en als vroegere relaties tussen 

het zenderland en het doelland eerder antagonistisch waren. Er is geen duidelijkheid 

omtrent het feit of een langdurige sanctieperiode de kans op succes zal verhogen of 

niet. 

 

Het verschil tussen de analyse van Miljkovic en die van Hufbauer et al. is dat Miljkovic 

niet duidelijk kan stellen of een langdurige sanctie-episodes een grotere kans op een 

mislukking inhoudt of niet. Andere conclusie zijn over het algemeen identiek. 
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3. Economische sancties in de praktijk 

 

3.1. Irak 

 

3.1.1. Geschiedenis 

 

Gedurende de oorlog Irak-Iran (1980-1990) waren er conflicten gerezen tussen Irak en 

Koeweit. Irak had zware schulden aan Koeweit en andere landen vanwege de 

financiering van de oorlog en ook beschuldigde Irak Koeweit ervan dat het de grens 

tussen de twee staten geschonden had, en militaire installaties en oliebronnen had 

gebouwd aan de Irakese zijde van de grens. 

 

Toen onderhandelingen tussen beide staten op niets uitdraaiden, viel Irak op twee 

augustus 1990 Koeweit binnen. De Irakese president Saddam Houssein verklaarde dat 

Koeweit een provincie was van Irak, een situatie die ook al in de tijd van het 

Ottomaanse rijk bestond. De Irakese troepen trokken Koeweit binnen met zwaar geschut 

en infanterie, en trachtten strategische posten doorheen heel het land in te nemen. De 

Koeweitse troepen werden al vrij vlug verslagen. 

 

Slechts enkele uren na de inval van de Irakese troepen vroegen Koeweit en de 

Verenigde Staten een ontmoeting van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De 

invasie werd vrijwel onmiddellijk veroordeeld door de veiligheidsraad en er werd 

overgegaan tot het uitvaardigen van resolutie 660 waarin Irak een ultimatum werd 

gesteld om zich voor vijftien januari 1991 uit Koeweit terug te trekken. 

 

Op zes augustus werd resolutie 661 afgekondigd waarin economische sancties aan Irak 

werden opgelegd. Door deze resolutie werd Irak volledig, zowel materieel als financieel, 

geïsoleerd van de rest van de wereld. Deze economische sancties hadden als doel een 

volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Irakese troepen uit Koeweit. 
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President Bush stelde dat de sancties pas kunnen worden opgeheven indien Saddam 

Houssein niet meer aan de macht is. De hele wereld, maar dan vooral de oliehongerige 

staten, hadden schrik dat Saddam Houssein een oliemonopolie zou verkrijgen indien hij 

de olievelden in Koeweit en Saoedi-Arabië kon overnemen.91 

 

Opeenvolgende diplomatieke pogingen door zowel de Verenigde Naties als door 

individuele landen om tot een vredelievende oplossing te komen mislukten. 

Voornamelijk omdat de Verenigde Staten slechts onvoorwaardelijke en volledige 

terugtrekking van de Irakese troepen acceptabel achten, terwijl Irak deze aan 

voorwaarden wou verbinden. 

 

Op zestien januari begon de coalitie, bestaande uit de Verenigde Staten samen met nog 

vierendertig andere landen, aan een luchtoffensief tegen Irak onder de naam operatie 

Desert Storm. Dit was het gevolg van het verstrijken van het vooropgestelde ultimatum 

volgens resolutie 678 één dag eerder, waarin beschreven stond dat alle noodzakelijke 

middelen gebruikt mochten worden om de Irakese troepen uit Koeweit te verdrijven. 

 

De geallieerden onder leiding van de Verenigde Staten hadden een machtig leger en 

beheerste al snel het luchtruim. Maar daags na het ingang treden van operatie Desert 

Storm lanceerde Saddam Houssein tien langeafstandsraketten op Tel Aviv en Haifa met 

als bedoeling Israël zo in de strijd te betrekken. Als Israël zich in de oorlog mengde 

dan zouden de Arabische landen, als vijanden van Israël, niet anders kunnen dan hun 

medewerking aan de coalitie tegen Irak stop te zetten. Maar de Amerikanen konden de 

Israëlische regering ervan overtuigen om af te zien van wraakacties tegen Irak, die 

enkel konden leiden tot een escalatie van de oorlog. 

 

Enkele weken later, op vierentwintig februari, starten de grondaanvallen, operatie 

Desert Sable. Drie dagen daarna trokken geallieerde troepen Koeweit-stad binnen. De 

helft van het Irakese leger was nu verslagen en ‘s avonds, na zeven weken oorlog, liet 

                                                 
91 Kondoch B., The Limits of Economic Sanctions under International law: The case Iraq, 2001, p274-279 
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Irak weten dat alle VN-resoluties in verband met de terugtrekking uit Koeweit zouden 

aanvaard worden. Er zou een eind gemaakt worden aan de oorlog, maar de economische 

sancties bleven nog steeds van kracht.92 

 

De vernieuwde objectieven van de economische sancties werden beschreven in resolutie 

687. Deze bestaan uit de verwijdering en vernietiging van alle chemische, biologische 

en nucleaire wapens in Irak, het accepteren door Irak van de soevereiniteit en de 

grenzen van Koeweit, het teruggeven van alle Koeweitse bezittingen bekomen tijdens 

de bezetting van Koeweit en het betalen van oorlogsschade.93 

 

Sinds het invoeren van de economische sanctie zijn de leefomstandigheden in Irak er 

sterk op achteruit gegaan.94 De gewone bevolking bleek het zwaarst getroffen te zijn. 

De kindersterftecijfers zijn zienderogen gestegen en het aantal sterfgevallen door 

ondervoeding is schrikwekkend toegenomen. De infrastructuur laat te wensen over en 

drinkbaar water is niet meer overal te vinden. Kinderen die naar school gaan zijn met 

om en bij de tachtig procent gedaald. In 1995 waren de prijzen ongeveer achthonderd 

vijftig keer het niveau van deze van 1990.95 

 

Om humanitaire redenen hebben de Verenigde naties in 1996 het oil-for-food 

programma goedgekeurd. Dit programma hield in dat Irak de mogelijkheid kreeg om 

bepaalde hoeveelheden olie te verkopen op de wereldmarkt zodat men voeding en 

medicijnen voor de bevolking kon kopen. De geëxporteerde olie werd dan betaald op 

een rekening die beheerd werd door de Verenigde Naties, zodat het geld niet direct bij 

de Irakese regering terecht kwam en men het dus ook niet kon aanwenden om het 

militaire potentieel van het land her op te bouwen.96 

 

                                                 
92 Wikipedia Encyclopedia (2005): First Gulf War 
93 Lopez G., The Sanction dilemma, US economic Sanctions against Iraq, Commonweal, Sept. 11, 1998 
94 United Nations, Report of the second panel established pursuant to the note by the president of the 
Security Council concerning the current humanitarian situation in Iraq, 30 January,1999 
95 Kondoch (2001), p279-280 
96 Wallensteen P., Staibano C., Eriksson M., The 2004 Roudtable on UN Sanctions against Iraq: Lessons 
Learned, Uppsala University, 2005, p1-22 
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Een deel van het geld dat op deze rekening binnenkwam werd gebruikt voor de 

heropbouw van Koeweit en een ander deel werd gebruikt voor de financiering van 

acties van de Verenigde Naties in Irak. Het geld dat dan nog overbleef, bleef op de 

rekening staan en hiermee kon de Irakese regering goederen kopen die niet op de lijst 

van verboden koopwaar stonden. 

 

Na de eerste golfoorlog had Saddam Houssein de opdracht gekregen om zich te ontdoen 

van massavernietigingswapens, en dit onder toezicht van wapeninspecteurs van de 

Verenigde Naties. Op eenendertig oktober 1998 geeft Irak geen toestemming meer voor 

verdere inspecties. Op achttien december moeten de wapeninspecteurs Irak verlaten en 

nog diezelfde dag begint operatie Desert Fox en werden doelwitten in Irak 

gebombardeerd door Amerikaanse en Britse vliegtuigen. De Irakese tegenwerking 

voedde de angst dat het regime van Saddam Houssein nog steeds bezig was met de 

productie van massavernietigingswapens. 

 

Saddam Houssein bleef in de loop der jaren weigeren om wapeninspecteurs terug toe te 

laten in Irak. Na de aanslagen van elf september 2001 besloten de Amerikanen deze 

weigering niet langer meer te tolereren. Onder deze toegenomen druk stemde de 

Irakese regering op zestien september 2002 toe in de terugkeer van de 

wapeninspecteurs. In maart van het daarop volgende jaar concludeerden de Amerikanen 

en Britten dat er onvoldoende medewerking werd verleend door de Irakese regering en 

besloot men over te gaan tot militaire acties, mede omdat men Irak ervan beschuldigde 

het internationale terrorisme te ondersteunen. Op twintig maart 2003 startte de tweede 

golfoorlog, zonder de medewerking van de Verenigde Naties omdat er geen meerderheid 

de oorlog steunde in de veiligheidsraad.97 

 

Op één mei verklaard Bush de oorlog als afgelopen, en geslaagd. De Amerikaanse 

troepen zouden wel nog in Irak blijven om toe te zien op de heropbouw van het land 

                                                 
97 Wikipedia Encyclopedia (2005): 2003 Invasion of Iraq 
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en diens regime. Op tweeëntwintig mei heft de VN veiligheidsraad de meeste van zijn 

economische sancties op die het dertien jaar eerder ingevoerd had.98 

 

In de zomer van 2003 waren de militaire troepen van de  Verenigde Staten er op 

gefocust om de overgebleven leiders van de vorige regering op te sporen. In juli 

werden de twee zonen van Saddam Houssein neergeschoten en meer dan tweehonderd 

leiders van het vroegere regime werden vermoord of gevangen genomen. In december 

van datzelfde jaar werd Saddam Houssein gevangen genomen in zijn thuisbasis Tikrit.  

 

In juni 2004 geven de Amerikanen een gelimiteerde soevereiniteit aan de waarnemende 

Irakese regering, wiens eerste taak de veroordeling van Saddam Houssein zal zijn. Op 

eenendertig januari 2005 werden er publieke verkiezingen gehouden om de nieuwe 

leiders van het land te kiezen. Op zes april 2005 werd de Koerdische leider Jalal 

Talabani verkozen als nieuwe president en Adel Abdul Mahdi werd aangesteld als vice-

president van Irak. Ibrahimal-Jaafari werd verkozen tot eerste minister. 

 

3.1.2. effect van economische sancties 

 

Het is vrij voor de hand liggend dat economische sancties, en dan vooral de 

handelssancties, de Irakese economie kunnen schaden. De Irakese economie is een 

open economie die sterk gebaseerd is op buitenlandse handel. Het is niet evident dat 

de binnenlandse economie op korte, en eveneens niet op lange termijn, voldoende 

capaciteit zal hebben om substitutiegoederen te produceren als alternatief voor de 

verloren import. De Irakese industrie is niet voldoende geëvolueerd om voldoende 

kapitaalgoederen te produceren. Industriële productie op zijn beurt is sterk afhankelijk 

van geïmporteerde machines, onderdelen en grondstoffen.  
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Doordat de export van Irak voor vijfennegentig procent afhankelijk is van olie, is de 

economische ontwikkeling voornamelijk gebaseerd op de verkoop van olie om andere 

import te kunnen financieren. Door Irak volledig te isoleren zal er een aanzienlijke 

schade kunnen toegebracht worden aan de economie.99 

 

Gegeven de hoge afhankelijk van Irak van olie-export en goederenimport is het niet 

verrassend dat de volledige isolatie van Irak ernstige economische schade heeft 

aangebracht aan het land. De invoer is gedaald met negentig procent en de uitvoer is 

verminderd met zevenennegentig procent. Helaas is hierdoor vooral de burgerbevolking 

zwaar getroffen. Voor het invoeren van het olie voor voedsel programma had Irak te 

kampen met extreme armoede, economische onderontwikkeling, hoge werkloosheid en 

een extreem hoog kindersterftecijfer. Na het food-for–oil programma is er wel een 

lichte verbetering gekomen, maar er is absoluut geen sprake van een permanente 

uitweg uit die negatieve spiraal.100 

 

Hufbauer en zijn collega’s hebben ook deze case besproken en opgedeeld in twee 

periodes.101 De eerste periode is deze van voor de eerste golfoorlog. Ze stellen dat 

economische sancties hier volledig mislukt zijn. Maar deze uitspraak dient wel 

genuanceerd te worden omdat de economische sancties niet de tijd gehad hebben om 

hun effectiviteit te tonen. Toch was het doel, een volledige en onvoorwaardelijke 

terugtrekking van de Irakese troepen uit Koeweit, misschien iets te ambitieus. 

 

In de periode na de golfoorlog zijn de economische sancties effectiever geweest in het 

behalen van hun doelstellingen. Er wordt een successcore van zes toegekend aan deze 

sancties. De voornaamste objectieven waren het erkennen van de soevereiniteit en de 

landsgrenzen van Koeweit en het vernietigen van massavernietigingswapens. De score 

van zes is voornamelijk gebaseerd op het gedeeltelijk bereiken van de erkenning van 

                                                 
99 Roubaie A., The Financial Implications of Economic Sanctions against Iraq, Arab Studies Quarterly, 
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Koeweit als een soevereine staat door Irak en het tegenhouden van de heropbouw van 

Saddam Houssein’s leger.102 

 

Doordat de leiders van het land geen rechtstreekse gevolgen ondervonden van die 

economische sancties hadden ze ook vrijwel geen enkel effect op hun beleid en kon het 

regime waarschijnlijk nog vrij lang stand houden onder de sancties. Zonder echter de 

tweede golfoorlog zouden de economische sancties hoogstwaarschijnlijk nog steeds van 

kracht zijn en slechts een geringe schade toegebracht hebben aan het regime van 

Saddam Houssein, maar een grote impact op de leefomstandigheden van de bevolking 

gehad hebben. 

                                                 
102 Institute for International Economics, Case Studies in Sanctions and Terrorism, case 90-1: US and UN v. 
Iraq (1990-: Invasion of Kuwait, Impairment of military capability, destabilization) 
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3.2. Cuba 

 

Cuba mag dan wel slechts honderd vijftig kilometer van de kustlijn van Florida liggen, 

toch is er een politieke wereld van verschil tussen Cuba en de Verenigde Staten. De 

Verenigde staten hebben al sinds 1961 een embargo uitgevoerd tegen het nabijgelegen 

communistische eiland, en alles wijst erop dat de huidige president George W. Bush van 

plan is om dit beleid verder te zetten. 

 

Al vrijwel direct na de val van de door de Verenigde Staten gesteunde dictator Batista 

heeft de Amerikaanse regering economische sancties tegen Cuba afgekondigd. Binnen 

enkele jaren was er al van een vrijwel volledige economische, financiële en 

handelsblokkade spraken. Op zeven januari 1959 erkennen de Verenigde Staten de 

leiding van president Fidel Castro. In februari van het volgende jaar tekent hij een 

handelsovereenkomst met de Sovjet Unie aangaande de verkoop van suiker en andere 

items en de aankoop van ruwe olie voor Cuba, en profileert Cuba zo als een 

satellietstaat van de Sovjet Unie.103 In 1961 leggen de Verenigde Staten een embargo 

op voor de export van goederen, behalve voeding en medicijnen, naar Cuba toe en 

kondigen ze een verbod op het reizen naar Cuba aan. Op zeven februari 1962 worden 

zowat alle import van Cuba gebannen. 

 

Cuba, dat tot 1959 in economische en technologisch opzicht vrijwel volledig 

afhankelijk was van de Verenigde Staten, had door de Amerikaanse blokkade geen 

andere keus dan zich tot de Sovjet Unie en de andere communistische landen te 

wenden ter compensatie van de vrijwel in een klap weggevallen economische relaties 

met de Verenigde Staten. Door die relatie en de voordelige handelsvoorwaarden met de 

Sovjet Unie was Cuba in staat om die klap op te vangen. Dit alles veranderde weer toen 

in december 1991 de Sovjet Unie ten val werd gebracht. Cuba moest opnieuw op zoek 

gaan naar andere mogelijkheden om zich economisch te kunnen handhaven. Wereldwijd 
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leefde de opvatting dat Cuba ten onder zou gaan en dat Castro plaats moest ruimen. 

Niettegenstaande de Verenigde staten deze overtuiging het luids verkondigden, waren 

ze er zelf niet geheel van overtuigd en verscherpte ze de blokkade in 1992.104 

 

In maart  1996 volgde daarop de Helms-Burten wet.105 Hierin werd vastgelegd aan welke 

voorwaarden Cuba moet voldoen om de blokkade opgeheven te krijgen: 

 

§ De ontmanteling van het regeringsapparaat, het administratief bestuur op alle 

niveaus, de politie, het leger en de rechtelijke macht. 

§ Het vormen van een door de Verenigde Staten geaccepteerd voorlopig bestuur. 

§ Het organiseren van verkiezingen met meerdere partijen, waarvan Fidel en Raul 

Castro zijn uitgesloten en waarvan de uitslag door de Amerikaanse regering 

goedgekeurd moet worden. 

§ De teruggave van alle sinds begin jaren zestig geconfisceerde bezittingen aan 

de vroegere eigenaren. 

 

De doelstellingen die de Verenigde Staten trachten te bereiken door het opleggen van 

economische sancties zijn doorheen de jaren herhaaldelijk aangepast. In de jaren 

zestig had men als belangrijkste doel het destabiliseren van Castro’s regime. Vervolgens 

wou men trachten duidelijk te maken aan de Cubaanse bevolking dat het communisme 

geen toekomst had in het Westen. Gedurende de jaren tachtig streefden men naar een 

verbetering van de mensenrechten in Cuba en de vrijlating van politiek gevangenen. 

Globaal kan men stellen dat men twee belangrijke objectieven nastreeft. Het 

omverwerpen van Castro’s regering en het bestrijden van de communistische expansie. 

 

Terwijl de Verenigde Staten hopen dat de economische sancties het communisme uit 

Cuba kunnen verdrijven, verwijt Cuba de Verenigde Staten de chronische uithongering 

en de economische verwoesting binnen de landsgrenzen. Ondanks het feit dat Cuba de 
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mogelijkheid heeft om handel te voeren met de rest van de wereld verwijten ze de 

Verenigde Staten dat deze met hun sancties de Cubaanse bevolking uitmoorden. 

Democratie brengen naar Cuba kan dan inderdaad wel een nobel idee zijn, maar na 

meer dan veertig jaar heeft het embargo duidelijk getoond dat het ineffectief is in het 

bereiken van zijn doelen. Het heeft daarentegen dictator Fidel Castro politieke 

immuniteit gegeven ten opzichte van de Verenigde Staten. Het embargo is enkel goed 

geweest in het voeden van sterke anti-Amerikaanse gevoelens, en Castro heeft deze 

dankbaar gebruikt om de Verenigde Staten in een slecht daglicht te plaatsen en zo de 

aandacht af te leiden van de faling van zijn eigen regime. Daarbovenop komt ook nog 

eens een kost van miljoenen dollars aan verloren handel voor de Verenigde Staten.106 

 

Hufbauer et al hebben ook deze case opgenomen in hun empirische analyse en hebben 

de politieke doelstellingen van de Verenigde Staten opgedeeld in drie delen.107 In de 

eerste twee delen wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de economische 

sanctie  die een destabilisatie van Castro’s regime als doel hadden voor de periodes 

1960-1989 en 1990-2000. Het derde deel handelt over de bestrijding van de 

communistische expansie voor de periode 1960-1989. Hufbauer et al concluderen dat 

de economische sanctie mislukt is in het behalen van deze respectievelijke doelen.108 
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Besluit 

 

Uit onderzoek van academici die zich verdiept hebben in de internationale economie 

blijkt duidelijk dat het zeer moeilijk is om een globaal beeld te schetsen van 

economische sancties. De impact van iedere sanctie afzonderlijk zal afhankelijk zijn van 

de gegeven omstandigheden en zal verschillen van geval tot geval. Het succes van een 

economische sanctieperiode zal dus afhangen van verschillende factoren. De volgende 

bevindingen zullen de effectiviteit van economische sancties verhogen, maar ze zullen 

niet allemaal relevant zijn voor elk geval, noch zullen ze kunnen bijdragen tot het 

behalen van een positief resultaat voor elke doelstelling. 

 

Sommige landen hebben overdreven verwachtingen in wat economische sancties 

kunnen bereiken. In de meeste gevallen wanneer economische sancties succesvol 

waren, was het doel van het zenderland eerder bescheiden en goed gefocust. 

 

Multilaterale maatregelen genieten steeds meer de voorkeur op unilaterale maatregelen, 

toch zijn er argumenten voor de twee. Er wordt gesteld dat multilaterale sancties 

economisch krachtiger zijn dan unilaterale sancties, maar daar tegenover staat het feit 

dat het moeilijker zal zijn om alle deelnemers te controleren daar de niet-nalevers van 

het akkoord grote potentiële winsten kunnen halen in het doelland. Tegenwoordig is 

commercie zo geglobaliseerd dat elke vorm van unilaterale sancties eerder vroeg dan 

laat veroordeeld is tot mislukken. 

 

Het is bewezen dat er een positieve relatie bestaat tussen de economische en politieke 

gezondheid van het doelland en diens gevoeligheid aan economische druk. Landen met 

economische problemen of met een onstabiel politiek klimaat zullen veel vatbaarder 

zijn voor economische sancties. 

 

Economische sancties blijken het meest effectief te zijn indien ze worden uitgevoerd 

tegen vroegere vrienden of goede handelspartners. Toch zal dit niet vrij frequent 
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voorkomen, daar sancties meestal slechts het laatste wapen zijn om problemen met 

bevriende landen op te lossen. De grotere inschikkelijkheid van vroegere bevriende 

landen duid erop dat deze eerder geneigd zijn om sneller toe te geven aan economische 

sancties uit eerbied voor de vriendschapsbanden met het zenderland. 

 

Economische sancties zullen meer kans op slagen hebben als ze kort en krachtig zijn. 

Sancties die traag of geleidelijk ingevoerd worden kunnen de positie van het doelland 

versterken. Er kan gesteld worden dat er een inverse relatie is tussen de lengte van de 

sanctieperiode en de kans op succes. 

 

Indien voor het doelland de kosten verbonden aan economische sancties hoog zullen 

zijn, zullen de kansen op een positief resultaat toenemen. Daartegenover staat dat hoe 

hoger de kosten zijn voor het zenderland, hoe kleiner de kans op succes. Het 

zenderland kan beter afzien van een implementatie van economische sancties als blijkt 

dat de eigen kosten te hoog dreigen te worden. Financiële sancties houden meestal het 

geringst aantal kosten in voor het zenderland. 

 

In de meeste gevallen worden economische sancties opgelegd in combinatie met 

andere acties gericht tegen het doelland. De meest voorkomende begeleidende 

maatregelen zijn geheime acties, quasi-militaire acties en militaire operaties. 
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Bijlage 1: Samenvatting van het interview met ex-secretaris-generaal 

van de NATO en Minister van Staat Willy Claes 

 

Welk van de drie in deze thesis besproken economische sancties, importbeperking, 

exportbeperking en financiële beperkingen, is volgens u het meest succesvol? 

 

Dr. Willy Claes: Het is vrij moeilijk om hier een algemene regel op te stellen. Dat hangt 

van zoveel factoren af. Importembargo’s doen mij denken aan de beperkingen die 

jarenlang van toepassing geweest zijn op het Zuid-Afrika van de apartheid. Het heeft al 

bij al Zuid-Afrika niet belet om te overleven. Ik heb ook vrij goed in mijn geheugen het 

wapenembargo op ex-Joegoslavië, dat werkte van geen kanten. Een vergelijking tussen 

een importbeperking en een embargo gaat misschien niet helemaal op, maar ik weet wel 

dat het in de praktijk niet eenvoudig is om zulke embargo’s te controleren. 

 

Ligt het probleem dan voornamelijk met de buurlanden die na het opleggen van een 

embargo gaan optreden als nieuwe leverancier voor het doelland? 

 

Dr. Claes: Dit geldt zeker voor wat Europa en een belangrijk deel van centraal en Noord 

Amerika betreft, de grenzen zijn bijzonder poreus geworden. De douanediensten spelen 

een beperkte rol en hebben ook slechts een beperkt effectief. Het is met andere woorden 

echt geen heel moeilijke zaak om dit soort maatregelen te omzeilen. 

 

Bent u het eens met de stelling dat men met een handelsembargo eerder de 

onschuldige bevolking raakt en dat een financiële sanctie eerder de leiders in het 

land zal treffen? 

 

Dr. Claes: Dat hangt voornamelijk af van de omvang van de sancties die men kan 

opleggen. Indien blijkt dat het regime in kwestie, de leiders dus, hun gelden op gekende 

buitenlandse banken hebben gedeponeerd, is er een mogelijkheid om die te bevriezen. 
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Maar laten we nu niet naïef zijn, in het algemeen weten deze regimes precies hoe heel de 

Westerse wereld de dingen georganiseerd heeft om aan zijn eigen systemen te 

ontsnappen. De fiscale oase, de kleine eilandjes waar alle spelregels die geformuleerd 

zijn met de voeten worden betreden, zijn natuurlijk ook gekend door dit soort regimes, 

wat de zaak dus uitermate moeilijk maakt. Het is quasi onmogelijk om al de 

witwaspraktijken uit te schakelen. Je zou dit uiteraard kunnen, maar dan tref je 

terzelfder tijd het hart van ons systeem. Er is hier een hemelsbreed verschil tussen 

theorie en praktijk. 

 

Er zijn zowel voorstanders voor unilaterale als voor multilaterale sancties. Er word 

gesteld dat multilaterale sancties economische krachtiger zijn dan unilaterale 

sancties, maar daartegenover staat dat het moeilijker zal zijn om allemaal aan 

eenzelfde koord te trekken daar de niet-nalevers van het akkoord grote winsten 

kunnen halen in het doelland. Welk type is, uitgaande van uw ondervindingen, het 

effectiefst? 

 

Dr. Claes: Het lijkt mij moeilijk om in te gaan tegen de tijdsgeest die duidelijk in het 

teken staat van multilateralisme. Van de Uruguay-ronde tot en met de regels die de 

World Trade Organisation uitvaardigt, zit men toch altijd in het multilateraal kader. 

Eerlijk gezegd, ik zie niet meer goed wat de plaats is van bilaterale maatregelen. 

Commercie is zo geglobaliseerd dat elke vorm van bilateralisme eerder vroeg dan laat 

veroordeeld is tot mislukken. Ondanks de argumenten die u gebruikt om te waarschuwen 

voor de zwakheden van de multilaterale benadering veronderstel ik wel dat de realiteit 

ons gebied om ons te concentreren op dit soort strategie. Ik denk dat de eenentwintigste 

eeuw er toch een gaat zijn van multilateralisering, minstens per continent. 

 

Is er volgens u een wezenlijk verschil tussen de economische sancties uitgevoerd 

door de Verenigde Staten en de Europese Unie, zowel wat betreft totstandkoming als 

wat betreft uitvoering? 
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Dr. Claes: Daar durf ik niet zo dadelijk een antwoord op geven. Europa neemt die 

beslissing voornamelijk door zijn commissie die bevoegd is voor dergelijke 

aangelegenheden. Het ligt natuurlijk al delicater, gezien de grote hoeveelheid van 

lidstaten die vertegenwoordigd zijn in de commissie, dan in Amerika waar men zit met 

een federale staat met één ministerie van handel. Ik denk dat het in Amerika wel iets 

eenvoudiger ligt, maar inhoudelijk en qua resultaten lijkt het mij toch vrij vergelijkbaar 

op het eerste zicht. 

 

Wat zijn de meest frequente motieven geweest voor het uitvoeren van een 

economische sanctie. Zijn dat meestal politieke motieven, zoals dit het geval is in 

Cuba waar men tracht om een destabilisatie van Castro’s regime tot stand te brengen 

of spelen militaire motieven eerder een belangrijke rol? 

 

Dr. Claes: Er zijn natuurlijk verschillende motieven mogelijk. U heeft er reeds twee 

genoemd, het politieke en het militaire, maar ook het economische mag niet vergeten 

worden. Het politieke, een voor de hand liggend voorbeeld is zoals u zei Cuba, maar we 

hebben dat ook gekend met Zuid-Afrika toen de apartheid veroordeeld werd door de 

Verenigde Naties. Het militaire wapenembargo dat ingevoerd is na het drama op het Tian 

An Men plein. Het embargo dat de Europeanen, onder Franse en Duitse druk, willen 

opzeggen, maar wat toch moeilijker blijkt te zijn rekening houdend met de zeer sterke 

Amerikaanse druk en toch ook met de bezwaren van een serie Europese lidstaten die dit 

dan koppelen aan een beter respect van mensenrechten. Dus u ziet dat daar waar men 

vertrekt van een militair oogpunt men al direct terecht komt in een ethische discussie 

omtrent mensenrechten. Het derde motief is het economische. Vanaf het ogenblik dat 

president Bush besliste tot het sterk verhogen van de invoerrechten op staalproducten 

uit Europa en Japan, wegens zo geheten deloyale concurrentie, was het vrij duidelijk dat 

hij de bescherming van zijn verouderde staalnijverheid en de tewerkstelling in die sector 

viseerde. Daar was het uitgangspunt duidelijk economisch.  
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Is het niet zo dat een economisch uitgangspunt in vele gevallen een onderliggend 

motief is maar slechts zelden expliciet uitgesproken wordt? 

 

Dr. Claes: Dat is ook zo. Er is inderdaad heel wat hypocrisie. Men geeft zich uit als een 

voorstander van een welbegrepen modern liberalisme dat staat voor een vrij verkeer van 

goederen, diensten en kapitaal, maar eigenlijk duikt er regelmatig toch enige reflex van 

protectionisme op. Als u ziet wat er de laatste weken gebeurt, of dreigt te gebeuren in 

Amerika en de Europese Unie sinds dat de quota wat de katoenproducten betreft 

verdwenen zijn, dan kun je toch niet anders dan zeggen dat de grote voorstanders van de 

globalisering, en dus van de totale deregulering, dat die plots in een protectionistische 

reflex China allerlei verwijten beginnen toe te sturen. China zou verantwoordelijk zijn 

voor het grootste bilaterale handelsdeficit ooit genoteerd in de geschiedenis en voor het 

verlies van drie miljoen Amerikaanse jobs sinds 2001, en dat zou moeten stoppen, hoe is 

nog niet helemaal duidelijk. In europa eisen ze direct een onderzoek naar zogeheten 

deloyale concurrentie. U ziet dus dat er toch nog wel altijd een zekere vorm van 

protectionisme speelt. Zeer zeker wordt hij niet altijd met zijn naam genoemd, maar 

economische en socio-economische overwegingen als tewerkstelling zijn dikwijls 

aanwezig in dit soort sancties. 

 

Aan economische sancties zijn zowel voor het zenderland als het doelland kosten 

verbonden. Als de kosten voor het zenderland te hoog dreigen te worden is het dan 

verstandiger om de sanctie op te heffen of moet men er ondanks financiële 

verliezen voor de eigen economie toch nog steeds mee door gaan? 

 

Dr. Claes: Ook dat verschilt van dossier tot dossier. In bepaalde dossiers lijkt het voor 

mij mogelijk om compensatoire maatregelen af te dwingen. In andere gevallen bent u 

geconfronteerd met een exporteur die van geen liefde weten wil, die geen concessies 

doet, en dan denk ik dat alles afhangt van de economische analyse die men maakt. 

Indien blijkt dat het doelland niet te erg lijdt onder de sanctie en ze nog lang kan 

volhouden, dan lijkt mij de conclusie dat men er beter niet eens aan kan beginnen, laat 
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staan ermee op te houden, want dan is men twee maal de verliezer. Blijkt daarentegen 

dat de exporteur toch wel kwetsbaar is voor aanhoudende sancties onder welke vorm dan 

ook, dan kan men overwegen om door te bijten. Maar nogmaals, dit houd ook verband 

met de internationale omgeving en de reacties van andere partners. Op dat punt zitten 

we in een planetair dorp.  

 

Wat zijn dan uw bedenking omtrent de economische sancties tegen Cuba. Deze zijn 

reeds meer dan veertig jaar van kracht en hebben nog steeds geen significante 

resultaten geboekt? 

 

Dr. Claes: Dit heeft te maken met het feit dat de internationale context de Amerikanen 

niet gunstig gezind is. Zelfs hun best bevriende buren, de Canadezen, investeren vrij 

massaal in Cuba. Ook de Europese unie stoort zich niet te fel aan de politieke wil van 

Amerika. Ook hier weer is het een kwestie van internationale context die de Amerikanen 

had moeten doen inzien dat men best zijn strategie zou aanpassen om resultaten te 

behalen.  

 

Deze sanctie werkt op de duur meer in het voordeel van Fidel Castro dan tegen hem. 

Door het aanwakkeren van sterke anti-Amerikaanse gevoelens bij de bevolking leidt 

hij de aandacht af van zijn falende regime. Dus in dit geval kunnen sancties eerder 

een voordeel zijn voor het doelland dan een nadeel. 

 

Dr. Claes: Dat is ongetwijfeld zo, men dient dit altijd van op het begin in te rekenen. 

Ten eerste, als je de sanctie uitspreekt, tref je dan degene die je wilt treffen. Zeer 

dikwijls niet, zeer dikwijls gaat men de gewone man treffen daar waar men het regime 

wil treffen. Ten tweede, als je de sancties invoert, moet je altijd rekening houden welk 

gebruik (misbruik) de andere partij kan maken op het politieke vlak van de maatregelen 

die je precoliseerd. Het voorbeeld dat u hier geeft is zonneklaar. 
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De reactie van het doelland op economische sancties kan veelvuldig zijn. Men kan 

trachten de sanctie om te buigen in hun voordeel, zoals het geval in Cuba, of op 

zoek gaan naar alternatieve leveranciers. Wat zijn volgens u de meest voor de hand 

liggende reacties van het gesanctioneerde land? 

 

Dr. Claes: De meest voor de hand liggende reactie is natuurlijk het zoeken naar 

alternatieve leveranciers. Een tweede mogelijkheid is het zoeken van vervangende 

goederen of diensten. Een derde, als men daar tenminste het potentieel voor heeft, is 

het proberen zelf te produceren van de goederen die onder een embargo vallen, en zo 

trachten de eigen economie te doen opleven. Er zijn dus wel heel wat alternatieven 

mogelijk, wat mij ertoe brengt nogmaals te onderlijnen dat vooraleer men sancties neemt 

men goed moet onderzoeken in welke internationale context men ze plaatst en welke de 

mogelijke reacties kunnen zijn waarover de geviseerde tegenstander beschikt. In 

Joegoslavië gingen we de militaire macht van Milosovitch, die aan het hoofd stond van 

de Serviërs, trachten te beperken, maar er is gebleken dat die man over zoveel 

achterpoortjes beschikte om zijn militaire potentieel op peil te houden dat die acties 

geen resultaat had. 

 

Heeft u zelf, tijdens de periode dat u minister van buitenlandse zaken was, ooit 

gedebatteerd over het feit als er al dan niet economische sancties dienden opgelegd 

te worden tegen bepaalde landen? 

 

Dr. Claes: Tijdens mijn politieke carrière zijn er meerdere keren debatten geweest in het 

parlement omtrent het opleggen van economische sancties, meestal ten aanzien van 

Zuid-Afrika. Er waren parlementsleden, weliswaar een minderheid, die van oordeel waren 

dat men het apartheidsregime te streng behandelde. Er waren anderen die wel 

antiapartheid waren maar die van oordeel waren dat men eerder de gewone Zuid-Afrikaan 

aan het treffen was dan wel de hogere klassen, en die dan ook wezen op de mazen in het 

net die weliswaar veelvuldig aanwezig waren. Van in de periode dat ik Secretaris-Generaal 

van de NATO was herinner ik mij debatten met de Amerikanen, en dan vooral met de 
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republikeinen die eigenlijk geen voorstander waren van een NATO-interventie. Zij hadden 

een vrij primaire opvatting en zeiden: “Hef het wapenembargo op en laat iedereen de 

wapens krijgen die hij wil. Laat ze het uitvechten en de sterkste zal winnen.” Een vrij 

primaire cowboyredenering, maar ik ben daar getuige van geweest. Het gebeurt wel meer 

dat men in de politiek voor en tegenstanders heeft van embargopolitiek, dat is duidelijk. 

 

Zijn er eigenlijk ooit economische sancties opgelegd tegen België, of heeft België 

ooit een min of meer significante invloed kunnen hebben op sancties waarvan ze 

mede-uitvoerder waren? 

 

Dr. Claes: Bij mijn weten zijn er nooit economische sancties geweest tegen België. Ook 

de rol van België in het opleggen van economische sancties is vrij beperkt en eerder 

symbolisch te noemen. Zoals reeds aangehaald zijn de nationale grenzen steeds meer aan 

waarden aan het inboeten, en rekening houden met ons toebehoren aan de Europese 

Unie waar de binnengrenzen steeds minder functies krijgen, zie ik echt niet in op welk 

vlak dan ook België nog een succesvolle embargopolitiek zou kunnen voeren. 

 

Wat zijn uw bedenkingen bij de economische sancties opgelegd tegen Irak. Had 

volgens u het oil-for-food embargo kunnen werken indien het met voldoende 

zorgvuldigheid geïmplementeerd werd? 

 

Dr. Claes: Het blijkt nu steeds meer dat het oil-for-food embargo een tragische klucht 

geworden is, waarbij er heel wat zwart geld onder de tafel is geschoven dat rechtstreeks 

bij Sadam Houssein of zijn vrienden uitkwam. Dit maar om u te zeggen dat een sluitende 

embargopolitiek voeren waarbij men werkelijk vat heeft op de dagdagelijkse 

gebeurtenissen vrij moeilijk is. Het concept van het oil-for food-programma op zichzelf 

was misschien niet slecht. Maar er zijn twee dingen waar men duidelijk op afgestraft is. 

Ten eerste moet men in de praktische uitvoering ervan werken met mensen met al hun 

zwakheden en gebreken. En ten tweede dreigden ook de omliggende landen het 

slachtoffer te worden van dit soort beperkte programma’s.  
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Is volgens u de oorlog te vroeg gekomen of had de economische sanctie op zich geen 

enkele kans van slagen? 

 

Dr. Claes: Ik denk dat het land steeds verder afbrokkelde, althans wat betreft zijn 

primaire structuren zoals gezondheid en onderwijs. Maar volgens mij hadden Saddam 

Houssein en zijn mannen het met dit soort programma’s nog heel lang kunnen 

volhouden. 

 

Wanneer is volgens u een sanctie succesvol. Enkel wanneer ze het vooropgestelde 

doel bereikt heeft, of kan men reeds spreken van een succes als de sanctie een 

significante contributie tot een positief resultaat heeft bijgebracht? 

 

Dr. Claes: Ik denk niet dat het realistisch zou zijn als we te absolutistisch gaan denken. 

In deze geglobaliseerde wereld, denk ik dat er al spraken kan zijn van een succes als een 

economische sanctie een significante bijdrage kan leveren tot een realisatie van meer 

algemeen geformuleerde doelen. Maar u zult wel gevoeld hebben in de loop van het 

gesprek dat ik ook daarin niet te sterk geloof.  

 

Zou volgens u een economische sanctie indien ze alleen uitgevoerd wordt, een 

beleidsverandering met zich kunnen meebrengen, of denkt u dat dit eerder 

onmogelijk is? 

 

Dr. Claes: In theorie moet het zeker kunnen, maar dan moeten er wel enkele 

voorwaarden vervuld zijn. En de voornaamste is de medewerking van gans de 

internationale samenleving en dat ontbreekt zeer dikwijls. Als in de Irak-kwestie de 

buurlanden de tanden op elkaar gehouden hadden, had Saddam het veel moeilijker 

gehad, hetzelfde geld voor het exportembargo op ex-Joegoslavië. Het blijft een moeilijke 

opgave, wat niet wil zeggen dat ik dit soort embargo’s zomaar op het lijstje van 

mogelijke sancties wil schrappen. Mij lijkt het toch wel belangrijk dat vooraleer dat men 
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eventueel de militaire stok achter de deur gaat uithalen, het belangrijk is dat men nog 

een andere lichtere, misschien minder efficiënte, stok kan toveren, en dat is de 

economische stok van de economische sancties. Al is het succes dikwijls eerder 

theoretisch dan praktisch. 

 

Kunnen economische sanctie volgens u ook een psychologische druk op het doelland 

uitoefenen, zelfs als ze niet effectief uitgevoerd worden en het enkel bij een 

dreiging blijft?  

 

Dr. Claes: Maar ook hier dient men tenminste een consensus te hebben van de grootte 

meerderheid van de internationale gemeenschap. Als je die niet hebt, en dus poorten 

wagenwijd openblijven, dan functioneert dat niet. Indien decennia terug landen zoals 

Brazilië, Argentinië, Algerije  en nog andere afgezien hadden van het produceren van een 

atoombom is het omdat de druk, we leefden toen nog ten tijde van de koude oorlog, van 

Washington en moskou die dreigden met economische en andere boycotmaatregelen, zo 

groot was dat die landen de atoombom maar gingen vergeten en voorrang gaven aan 

andere meer dringende economische prioriteiten. 

 

Wat zijn uw persoonlijke bedenkingen omtrent de resultaten die Hufbauer, Schott 

en Elliot bekomen zijn na het uitvoeren van hun empirische analyse. 

 

Dr claes: In het algemeen zijn dit vrij voor de handliggende resultaten, en kan ik mij 

erbij aansluiten. Ik stel mij wel enkele vragen bij het feit dat men stelt dat economische 

sancties effectiever zullen zijn indien ze uitgevoerd worden tegen vroegere vrienden of 

goede handelspartners. Indien de historisch of culturele banden tussen twee landen of 

twee groepen van landen sterk ontwikkeld zijn, dan is de sanctie volgens mij het 

allerlaatste wapen dat men bovenhaalt. Er zullen zoveel meer andere mogelijkheden zijn 

die men kan toepassen vooraleer men het stadium van de sancties bereikt, dus het lijkt 

mij zeer onwaarschijnlijk dat als men het heeft over sterke historische of culturele 

banden men gaat komen tot dit resultaat.  
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Bijlage 2: Economische maatregelen109 

 

1. Financiële maatregelen 

1.1. Beperking/opschorting/afschaffing van hulp: militaire, voedsel-, ontwikkelings- 

en technische hulp 

1.2. Beperking/opschorting/afschaffing van kredietfaciliteiten aan marktprijzen 

1.3. Vastvriezen/confisceren van bankactiva van de doelregering 

1.4. Confiscatie/onteigening van andere activa van het doelland 

1.5. Verbod op interestuitbetalingen 

1.6. Verbod op andere transferbetalingen 

1.7. Weigering om schulden te herschikken en te financieren (zowel interest als 

hoofdschuld) 

1.8. Controle/verbod op kapitaalbewegingen 

 

2. Commerciële en technische maatregelen 

2.1. Quota’s op import 

2.2. Quota’s op export 

2.3. Beperking importlicenties 

2.4. Beperken exportlicenties 

2.5. Beperkt/totaal embargo op import 

2.6. Beperkt/totaal embargo op export 

2.7. Discriminerende tariefpolitiek (ook ontkenning clausule “most favoured nation”) 

2.8. Beperking/afschaffing/opschorting van visrechten 

2.9. Opschorting/afschaffing van gezamenlijke projecten, industriële ventures 

2.10. Afschaffing van handelsverdragen 

2.11. Verbod op export van technologie 

2.12. Een zwarte lijst opstellen van alle individuen/bedrijven die handel drijven 

met het doelland 

                                                 
109 Doxey, M., International Sanctions in Contempary perspective, Maxmillan, London, 1987, p10-12 



 12

2.13. Beperking/opschorting/afschaffing van technische assistentie, 

trainingsprogramma’s 

2.14. Verbod op verzekeringsdiensten 
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Bijlage 3: Chronologisch overzicht van economische sancties gebruikt 

voor buitenlandse beleidsdoeleinden: 432 BC - 1914110 

 

 
                                                 
110 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p29-32 
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Bijlage 4: Chronologische overzicht van economische sancties gebruikt 
voor buitenlandse beleidsdoeleinden: 1914-1990111 
 

 

                                                 
111 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, Second 
Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p16-27 
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Bijlage 5: Politieke variabele 

Tabel 5.1.: Gevallen met als doel bescheiden beleidsveranderingen aan te brengen in 

het doelland112 

 

 

                                                 
112 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p56-58 
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Tabel 5.2.: Gevallen met als doel het destabiliseren van de regering in het 

doelland113 

 

 
                                                 
113 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p59 
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Tabel 5.3.: Gevallen met als doel de onderbreking van een militair avontuur114 

 

 
                                                 
114 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p60 
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Tabel 5.4.: Gevallen met als doel een inperking van het militaire potentieel van het 

doelland115 

 

 
                                                 
115 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p61 
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Tabel 5.5.: Gevallen met als doel andere belangrijke beleidsveranderingen aan te 

brengen in het doelland116 

 

 
                                                 
116 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p62 
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Bijlage 6: Economische variabele 

Tabel 6.1.: Gevallen met als doel bescheiden beleidsveranderingen aan te brengen in 

het doelland117 

 

 
                                                 
117 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p84 



 36

 

 
 



 37

 



 38

Tabel 6.2.: Gevallen met als doel het destabiliseren van de regering in het 

doelland118 

 

 
                                                 
118 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p87 
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Tabel 6.3.: Gevallen met als doel de onderbreking van een militair avontuur119 
 

 
                                                 
119 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p88 
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Tabel 6.4.: Gevallen met als doel een inperking van het militaire potentieel van het 

doelland120 

 

 
                                                 
120 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, Second 
Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p89 
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Tabel 6.5.: Gevallen met als doel andere belangrijke beleidsveranderingen aan te 

brengen in het doelland121 

 

 
                                                 
121 Hufbauer G., Schott J. and Elliot K, Economic sanctions Reconsidered: History and current policy, 
Second Edition, , Institute for International Economics, Washington DC, 1990, p90 
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Bijlage 7: Validiteittest van Dragan Miljkovic 

7.1. vragenlijst122 

 

 
 

 

                                                 
122 Miljkovic D., Economic Sanctions as the Propositional Satisfiability Problem, Policy Science, Vol. 35, No. 
1, March 2002 
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7.2. Algemene resultaten123 

 

 
 

 

 

                                                 
123 Miljkovic D., Economic Sanctions as the Propositional Satisfiability Problem, Policy Science, Vol. 35, No. 
1, March 2002 
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Bijlage 8: Resultaten empirische analyse Hufbauer et al 

8.1. Irak 

Pre-War 

Overall assessment Pre-war 

Policy result, scaled from 1 (failed) to 4 (success) 1 

Sanctions contribution, scaled from 1 (none) to 4 

(significant) 
1 

Success score (policy result times sanctions 

contribution) scaled from 1 (outright failure) to 16 

(significant success)  

1 

   

Political and economic variables  

Companion policies J (covert), Q (quasi-military), R 

(regular military) 
R 

International cooperation with sender  4 

International assistance to target A (if present) - 

Cooperating international organizations UN, AL 

Sanction period (years) 1 

Economic health and political stability of target, 

scaled from 1 (distressed) to 3 (strong) 
3 

Pre sanction relations between sender and target, 

scaled from 1 (antagonistic) to 3(cordial) 
2 

Regime type of target, scaled from 1 (authoritarian) 

to 3 (democratic) 
1 
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Type of sanction X (export), M (import), F (financial)  X,M,F 

Cost to sender, scaled from 1 (gain) to 4 (major loss)  4 

 

 Post-War 

Overall assessment 
Military 

Impairment 
Destabilization 

Policy result, scaled from 1 

(failed) to 4 (success) 
2 1 

Sanctions contribution, scaled 

from 1 (none) to 4 (significant) 
3 1 

Success score (policy result times 

sanctions contribution)scaled 

from 1 (outright failure) to 16 

(significant success) 

6 1 

    

 

Political and economic variables  
  

Companion policies J (covert), Q 

(quasi-military), R (regular 

military) 

J,Q,R J,Q,R 

International cooperation with 

sender, scaled from 1 (none) to 4 

(significant) 

4 2 

International assistance to target 

A (if present) 
-- -- 
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Cooperating international 

organizations 
UN, AL -- 

Sanction period (years) 12+ 12+ 

Economic health and political 

stability of target, scaled from 1 

(distressed) to 3 (strong) 

1 1 

Pre sanction relations between 

sender and target, scaled from 1 

(antagonistic) to 3(cordial) 

1 1 

Regime type of target, scaled 

from 1 (authoritarian) to 3 

(democratic) 

1 1 

Type of sanction X (export), M 

(import), F (financial) 
X,M,F X,M,F 

Cost to sender, scaled from 1 (net 

gain) to 4 (major loss) 
3 3 
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8.2. Cuba 

 

Destabilization     

Overall assessment  1960-89 1990-2000 

Policy result, scaled from 1 (failed) to 4 (success)  1 2 

Sanctions contribution, scaled from 1 (none) to 4 

(significant)  
1 2 

Success score (policy result times sanctions 

contribution)scaled from 1 (outright failure) to 16 

(significant success)  

1 4 

    

Political and economic variables   

Companion policies J (covert), Q (quasi-military), 

R (regular military)  
J,Q - 

International cooperation with sender  2 1 

International assistance to target A (if present)  A - 

Cooperating international organizations  OAS - 

Sanction period (years)  29 8+ 

Economic health and political stability of target, 

scaled from 1 (distressed) to 3 (strong)  
2 2 

Presanction relations between sender and target, 

scaled from 1 (antagonistic) to 3 (cordial)  
1 1 

Regime type of target, scaled from 1 

(authoritarian) to 3 (democratic)  
1 1 

Type of sanction X (export), M (import), F 

(financial)  
X,M,F X,M,F 
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Cost to sender, scaled from 1 (net gain) to 4 

(major loss)  
3 3 
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Containment     

Overall assessment 1960-89 

Policy result, scaled from 1 (failed) to 4 (success)  4 

Sanctions contribution, scaled from 1 (none) to 4 

(significant)  
1 

Success score (policy result times sanctions 

contribution)scaled from 1 (outright failure) to 16 

(significant success)  

4 

   

Political and economic variables  

Companion policies J (covert), Q (quasi-military), R 

(regular military)  
J,Q 

International cooperation with sender  2 

International assistance to target A (if present)  A 

Cooperating international organizations  OAS 

Sanction period (years)  29 

Economic health and political stability of target, scaled 

from 1 (distressed) to 3 (strong)  
2 

Presanction relations between sender and target, scaled 

from 1 (antagonistic) to 3 (cordial)  
1 

Regime type of target, scaled from 1 (authoritarian) to 3 

(democratic)  
1 

Type of sanction X (export), M (import), F (financial)  X,M,F 

Cost to sender, scaled from 1 (net gain) to 4 (major loss)  3 

 

 


