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Rusland & de Euraziatische Economische Unie zijn samen de 11e economie van de wereld. 
Ondanks het huidige economische- en politieke klimaat wordt nog steeds 37% van de 
producten op de Russische markt geïmporteerd. Gezamenlijk is dit een markt van ongeveer 
180 miljoen inwoners. Argumenten genoeg om (nog) eens serieus naar deze markt en zijn 
mogelijkheden te kijken. Crisissen bieden marktmogelijkheden! De boycot op import van 
bepaalde producten houdt in dat deze producten lokaal geproduceerd moeten worden (of  
elders moeten worden aangekocht). De Russische overheid propageert en ondersteunt 
met subsidie’s een substitutiebeleid dat de nadruk legt op het scheppen van deze eigen 
productie faciliteiten. Kansen dus!

Ook bedrijven die zich bevinden in het medium – premium segment (o.a. FMCG, Electronics) 
hebben volop kansen in Rusland. Producten in dit segment vinden nog steeds gretig aftrek 
aangezien men graag investeert in kwaliteit en deze producten veelal geïmporteerd moeten 
worden.

De sleutel tot het betreden van de Russische markt is een juiste voorbereiding:
• Wie zijn mijn klanten en waar kan ik deze vinden? 
• Waar moet ik op letten bij commerciële onderhandelingen?
• Hoe ziet de kostenstructuur van export richting Rusland eruit? 
• Hoe weet ik of  mijn prijs juist is? 
• Hoe kan ik onplezierige extra kosten bij export voorkomen?

Al dit soort vragen komen vanuit een praktisch oogpunt aan bod in de cursus die het 
WTC Leeuwarden in samenwerking met het Nederland-Rusland Centrum (NRCe) van de 
Rijksuniversiteit Groningen aanbiedt. Het NRCe werkt nauw samen met Ahlers (Supply 
Chain Solutions) en Juralink (juridisch specialist). 

Doelstellingen
1. Kennisverwerving van relevante Russische-Euraziatische historische, culturele, 

economische en politieke ontwikkelingen;
2. Inzicht bieden in het zakendoen in de praktijk: do’s and don’t’s; 

onderhandelingsstrategieën, belemmeringen in de praktijk: transport, bankverkeer en 
certificering; eigen vestiging of  vertegenwoordiging; werving en selectie;

3. Het geleerde in de praktijk brengen door het schrijven van een exportplan

Wat houdt u over aan deze course?
• Een diepgaande kennis over politieke, economische en bestuurlijke ontwikkelingen binnen 

de Russische Federatie en de Euraziatische Economische Unie;
• Kennis van obstakels en mogelijkheden van de Euraziatische markt;
• Inzicht in de mogelijkheden van uw organisatie om toe te treden tot de Russische en 

Euraziatische markt;
• Een op maat gesneden exportplan dat als basis kan dienen voor verdere Russische en/of  

Euraziatische activiteiten;
• Opdoen van contacten in Rusland via de WTC Matchmaking Tool.

Doelgroep
Deze course is speciaal ontwikkeld voor managers uit het bedrijfsleven en voor 
beleidsmakers bij de locale, provinciale en landelijke overheid die te maken hebben met 
exporterende bedrijven. Verder is deze cursus ook geschikt voor tolken en vertalers, er 
kunnen namelijk 7 PTE mee behaald worden.



Deze course wordt gegeven door een team van deskundige en ervaren 
docenten waarbij het karakter van de course voortdurend dialoog is.

Prof. Dr. Hans van Koningsbrugge is de course manager van deze Business Course. Hans is 
de directeur van het Nederland-Rusland Centrum (NRCe) en van het aan de Rijksuniversiteit 
Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij heeft een historie van jarenlange 
samenwerking het Russische instellingen en overheidsinstanties.

Drs. Johan Elzes heeft Slavische Talen en Culturen aan de RUG te Groningen gestudeerd. 
Johan is gespecialiseerd op het gebied van start-up’s, import en douaneformaliteiten in 
Rusland. Hij kan u voorzien van direct advies aangaande export en hoe best te handelen bij 
het starten van  zaken doen in Rusland.

Drs. Carlijn Ubbens is Ruslandspecialiste verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Carlijn Ubbens is een beëdigd vertaler die onder andere vertaalt voor de Gas en Olie 
industrie. Verder heeft zij veel verstand inzake de huidige Russische sancties en wat dit 
betekent voor de Westerse export en import van en naar Rusland en de Euraziatische regio.

Mr. Anna-Marie Dobbelstein is sinds 2007 werkzaam voor Juralink. Zij kent de wetgeving 
waarmee ondernemers in Rusland te maken krijgen en biedt oplossingen om succesvol 
actief  te zijn op de Russische markt. Anna-Marie heeft rechten gestudeerd in Leiden 
en spreekt vloeiend Russisch. Van 1995 tot eind 1998 was zij werkzaam in Moskou, 
eerst als advocaat bij Baker & McKenzie en vervolgens bij Philips. Sinds 2007 is Anna-
Marie het aanspreekpunt van Juralink Nederland. Haar expertise ligt met name in het 
ondernemingsrecht.

WTC Partner Search
Naast de kennis die wij u in deze Business Course aanreiken, kan het WTC Leeuwarden
u ook op andere manieren helpen om succesvol zaken te doen in de Euraziatische
Economische Unie. Zo bieden wij u ongelimiteerde Partner Searches aan. Zowel WTC leden
als niet-leden kunnen hier gebruik van maken. De bronnen die daarbij gebruikt worden zijn:

• het WTC network (bijna 800.000 bedrijven zijn lid van het WTC netwerk via 322 kantoren 
in 90 landen) en/of

• de WTC database (5.1 miljoen bedrijven in 65 landen) en/of
• de WTC search (gebruik van overige netwerken in landen waar wij geen eigen kantoor of  

database hebben).

Voor meer informatie: www.wtcl.nl/matchmaking

Dagindeling 20 januari 2017

09:00 Historische, culturele, economische en politieke achtergrond 
10:15 Wat kan uw bedrijf  verwachten in Rusland & de EEU 
10:45  Pauze
11:00 Sancties: hoe zat het ook alweer?
11:30 Business Case 1: Transport, douane, certificering & import 
13:00  Lunch
14:00 Business Case 2: Hoe vind ik mijn klanten? Matchmaking vs. Payrolling. 

Opzetten eigen kantoor. Do’s & Don’ts. Van FCA tot DDP: prijs opbouw.
15:30 Pauze
16:00 Fiscale optimizatie: eigen kantoor & financiële transacties 
17:00 Netwerkborrel

Inschrijven kan via www.wtcbusinessacademy.com
Prijs voor BC WTC leden € 350 p.p.. Prijs voor niet-leden € 395 p.p. (prijs incl. catering).
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