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1a. Territoriale
veiligheid:
dreigingen

Subcategorie Scenario’s
Waarschijn-

lijkheid
Termijn

‘Art.V' 
confrontatie
met de NAVO

Rusland pleegt een gecoördineerde aanval op (militaire) doelen 
in NAVO-landen

(zeer) 
onwaarschijnlijk 

3-9 maanden

Cross-domein
escalatie

Rusland voert hybride campagnes in (Europese) NAVO-
lidstaten op. Zie voor voorbeelden ‘vitale infrastructuur’ / 
‘polarisatie’

zeer waarschijnlijk 
– voortdurend

0-9 maanden

Beperkte
horizontale
(geografische)  
escalatie

Kan een specifiek doel dienen zoals:
> Fysiek onmogelijk maken wapenleveranties aan Oekraïne  (in 
de hoop/verwachting dat dit niet tot 'art.V' leidt).
> Chaos creëren in hoop zelf beter uit de strijd te komen
> Maskeren slecht verlopende oorlog voor eigen bevolking
>Verzwakken interne politieke cohesie en ondermijnen publieke 
draagvlak Westen

mogelijk-
waarschijnlijk

0-9 maanden

Verticale 
escalatie  
(MVW)

Rusland zet MVW in in Oekraïne, mogelijk in samenhang met ‘ 
terreur’-aanvallen. Denk aan inzet van:
> Thermobarische wapens (volgens Oekraïne al gebeurd)
> B/C-wapens, met militair doel beperken bewegingsvrijheid t/m 
politieke intentie zo veel mogelijk (burger)slachtoffers te maken
> Nucleair wapen (a) als demonstratieve inzet, (b) met uitwerking 
op slagveld, of (c) met effecten op NAVO-gebied
(Ook gebruik civiele kerncentrales voor oorlogsdoeleinden)

mogelijk; wordt 
waarschijnlijker

0-9 maanden

Onbedoelde
escalatie

Een opeenstapeling van relatief kleine incidenten en vormen van 
agressie, dan wel ongelukken / onbedoelde incidenten, kunnen 
leiden tot confrontatie tussen Rusland en NAVO, met mogelijk 
overgang naar 'art.V'

mogelijk-
waarschijnlijk

0-9 maanden

https://samf.substack.com/p/going-nuclear?utm_source=twitter&sd=pf
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1b. Territoriale
veiligheid:
grote lijnen

Wezenlijk andere context dan, zeg, een maand geleden:
▪ Poetin moet winnen (of mag in ieder geval niet verliezen), dat is existentieel voor zijn 

positie
▪ De recente Oekraïense successen stellen hem voor een dilemma:

▪ Rusland verliest nu terrein, extra/vervangende troepen zijn nu nodig
▪ Dit noodzaakt tot een onpopulaire mobilisatie die nodig is om de strijd te keren. 

Maar dat biedt pas op termijn soelaas.
▪ Als Oekraïne inderdaad window of opportunity weet uit te buiten, dan zijn er twee 

alternatieve opties: (1) terreuraanvallen op (civiele) infrastructuur en bevolking 
Oekraïne; en (2) nucleaire inzet (met eigen escalatieladder).

▪ Annexatie Oekraïense  provincies voorwaarde voor evt. nucleaire inzet – maakt aanval 
daarop een ‘existentiële dreiging’ voor Rusland.

▪ Druk van China en India is minder belangrijk dan existentiële dreiging; verstoorde 
verhoudingen zijn te herstellen, verlies in Oekraïne niet.

Essentie van handelingsperspectief Westen:
▪ Doorgaan met ingezette lijn, niet laten intimideren, cohesie bewaren (zie volgende 

sheet).
▪ Als nucleair scenario werkelijkheid wordt: handelen naar bevind van zaken -

crisismanagement onder Amerikaanse leiding.



HCSS   |

1b. Territoriale
veiligheid:
aanbevelingen

Korte termijn (nu - 6 maanden) 
▪ Duidelijk maken dat het Westen bereid is te escaleren in geval van agressie tegen het 

Bondgenootschap (Artikel 5), incl. een nucleaire response.
▪ Duidelijk maken dat wapenleveranties doorgaan, ondanks nucleaire dreigementen.
▪ Vormgeven van containment-strategie om (verdere) Russische agressie in te dammen.
▪ Sancties moeten hun werk kunnen doen:

▪ Te veel sancties nu vermindert escalatiemogelijkheden later en maakt het conflict 
voor Poetin een zero-sum game waarin hem nauwelijks een uitweg is geboden.

▪ Prikkels bij compliance zijn even belangrijk als sancties. Daarom zo weinig mogelijk 
onomkeerbare sancties;  ook voor bedrijven die zich uit Rusland terugtrekken.

▪ Nederland moet/kan:
▪ Oekraïne blijven steunen: economisch, diplomatiek en militair met wapens.
▪ Aandringen op geduld bij de bondgenoten. Laat de oorlog en de sancties hun 

dynamiek doorlopen. Ga ervan uit dat een vergelijk pas mogelijk is bij een 
(langdurige) patstelling of bij een (dreigende) overwinning van een van de partijen. 
Verstoring van deze dynamiek verhoogt de kans op escalatie.

▪ Een uitgewerkte de-escalatieladder voorstellen die voorziet in de afbouw van de 
sancties en militaire steunverlening. 

Lange termijn (nu - 12 maanden e.v.) 
▪ Beleid vormen voor ‘strategisch voortzettingsvermogen’ rond militaire productie in 

Europa – t.b.v. steun aan Oekraïne, maar ook voor structurele versterking Europese 
militaire slagkracht.

▪ Voor hele lange termijn:  schets maken van een Europese veiligheidsorde als opvolger 
van Handvest van Parijs.
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2a. Energie en 
grondstoffen:
dreigingen

Subcategorie Scenario’s Waarschijnlijkheid Termijn

Gas

1. Russische gasexport blijft rond huidig laag niveau naar de EU
Poetin zaait onrust en verdeeldheid. T.o.v. 2019 exporteert hij een kwart van het 
volume voor een tienvoudige prijs. Extreem hoge gas en elektriciteit prijzen. Gas is 
vooral een betaalbaarheidsprobleem en wordt waarschijnlijk geen 
leveringszekerheidsprobleem.

waarschijnlijk
Nu-maanden 

tot jaren 

2. Russische gasexport stopt volledig naar de EU
Extreem hoge gas en elektriciteit prijzen. Leveringszekerheid wordt een kwestie 
wie er het meest kan betalen, ook binnen de EU.

misschien
Maanden tot 

jaren

3. Rusland draait gaskraan volledig open naar de EU
Lage prijzen of onrust (als EU embargo instelt/doorzet) en verdeeldheid binnen de 
EU.

onwaarschijnlijk Vanaf 2024

Olie

4. Rusland vermindert export olie via pijpleiding naar Centraal-Europa 
voordat de boycot voor maritieme olie-import ingaat (eind 2022-start 
2023)
Betaalbaarheidsprobleem diesel. Leveringszekerheidsprobleem in Centraal-
Europa. Verdeeldheid binnen de Europese Unie.

misschien
Nu-maanden-

tot jaren

5. Rusland vermindert export olie wereldwijd
Hogere prijzen. Poetin probeert wereldwijd maximaal onrust en recessie te 
veroorzaken

onwaarschijnlijk
Nu-maanden 

tot jaren

Kolen
6. Rusland vermindert kolenexport wereldwijd
Hoge prijzen. Poetin probeert wereldwijd onrust te veroorzaken.

zeer onwaarschijnlijk
Nu-maanden 

tot jaren

Kritieke
grondstoffen

7. Rusland legt een exportboycot/quota’s op voor kritieke grondstoffen 
voor de energietransitie en computerchipproductie
Nickel, Aluminium, Vanadium, Palladium, Platinum, Kalium etc. Verdere 
prijsstijgingen bovenop de al bestaande 
prijsstijgingen/leveringszekerheidsproblemen door de energietransitie voor 
kritieke grondstoffen.

misschien Jaren
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2b. Energie en 
grondstoffen:
aanbevelingen

Direct (nu - 1 maand)
▪ Verder vullen van gasopslagen

▪ Continuering huidige maatregelen (met name subsidiemaatregelen)
▪ Voorbereiden mogelijke Groningen-productie (bijv. tijdelijk naar jaarlijks 12 bcm)
▪ Stimuleren kolencentrales snel te gaan draaien (maximaal) en risicoafdekking door 

overheid
▪ Dring er bij buurlanden (bijv. Duitsland) op aan de kerncentrales langer open te houden

Korte termijn (nu - 6 maanden)
▪ Vergroten nationale gasproductie (Noordzee kleine velden) door snellere vergunningen
▪ Stimuleren behoud open grenzen voor gas en elektriciteit binnen de EU
▪ Instellen energieraad (of mijnraad2.0) als adviesorgaan voor betaalbaarheid energie en 

robuustheid van het systeem voor geopolitieke ontwikkelingen

Middellange tot lange termijn (nu - 12+ maanden)
▪ Voortzetten handelshuis voor gas, namelijk Gasterra, dan wel een voorbereiding voor 

opzetten Gasterra 2.0
▪ ten behoeve leveringszekerheid en betaalbaarheid
▪ het afsluiten langetermijncontracten

Lange termijn (nu -> 12 maanden)
▪ Versnellen energietransitie (snellere vergunningen, investeren in werknemers, etc.)
▪ Stimuleren meer robuuste voorziening van materialen voor energietransitie, zoals 

zonnepanelen, windmolens, batterijen, etc.
▪ Grootschalige afhankelijkheid kritieke grondstoffen  van China



2021 2035 2050

https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf
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3a. Vitale 
infrastructuur: 
dreigingen

Subcategorie Scenario’s Waarschijnlijkheid Termijn

Energie Verstoren energie infrastructuur (elektriciteitskabels en/of pijpleidingen) op en onder zee 
en/of digitale verstoring. Ontwricht economie en maatschappij. Tast vertrouwen in overheid 
aan. (UKR hack elektriciteitsnetwerk 2015, VS Colonial Pipeline Hack 2021, DL MinEZ Spionage 
2022; DL Windmolenpark hack 2022; Elektriciteitsnetwerk VS)

misschien- waarschijnlijk 6 – 24 maanden

ICT/Telecom Verstoren communicatie infrastructuur (telecomkabels) op en onder zee en/of digitale 
verstoring. Ontwricht economie en maatschappij. Tast vertrouwen in overheid aan. (NOR 
kabel 2021; Russisch spionageschip brengt kabels in kaart 2022; solar winds hack 2020; Brits 
schip om zeebodem te scannen; OEKR-oorlog)

misschien- waarschijnlijk 6 – 24 maanden

Drinkwater (Pogingen tot) digitale verstoring. Vergiftiging. Ontwricht economie en maatschappij. Tast 
vertrouwen in overheid aan. (US drinkwatervoorziening) (SCADA systemen; dreigingsbeeld 
statelijke actoren; Stuxnet; Aurora)

misschien 6 – 24 maanden

Waterbeheer (Pogingen tot) digitale verstoring (delta-werken; sluizen; pompen). Ontwricht economie en 
maatschappij. Tast vertrouwen in overheid aan. (Scanning NLDse ICS/SCADA systemen)

misschien 6 – 24 maanden

Transport (Digitale) aanval op (aanloop) haven Rotterdam; Rotterdam wordt gebruikt als doorvoerhaven 
van VS materieel (juist in Art. 5 situatie). Vitaal voor Europese logistiek. (NotPetya; 
Waarschuwing CIO Havenbedrijf)

fysiek: onwaarschijnlijk
digitaal: waarschijnlijk

6 – 24 maanden

(Digitale) aanval op Schiphol (cybersecurity niet centraal). Frustreert reizigers. fysiek: zeer onwaarschijnlijk
digitaal: waarschijnlijk

6 – 24 maanden

Leggen c.q. aanwezigheid zeemijnen in Noordzee. Toevoer RDAM stokt enkele weken. 
Mijnbestrijdingscapaciteit gering. Verzekeringspremies zeer hoog. (Mines in Black Sea 2022)

onwaarschijnlijk 6 – 24 maanden

Chemie Digitale verstoring Industrial Control Systems en/of ondersteunende systemin (van olie-
rafinnaderijen, chemie-bedrijven, Cyberhelden Ronald Prins) (Scanning NLD ICS/SCADA 
systemen)

misschien 6 – 24 maanden

Nucleair Verstoring kerncentrale. Petten, Borselle, Delft (studie-reactor) onwaarschijnlijk 6 – 24 maanden

Financieel Verstoring bankenverkeer (Russen hacken zakenkrant; DNB waarschuwing 2022) misschien- waarschijnlijk 6 – 24 maanden

OOV Verstoren 112 en /of C2000 misschien- waarschijnlijk 6 – 24 maanden

Digitale
overheidsprocessen

Verstoren (te ontwikkelen) systemen belastingdienst. Ontwrichten zorg. Vernietigen data 
bestanden/systemen. Invloed op verdienvermogen, overheidsfinanciën, versterkt 
wantrouwen in overheid. 

misschien- waarschijnlijk 6 – 24 maanden

Defensie Voortdurend pogingen tot spionage / voorbereiding verstoring/vernietiging databestanden 
(SAP-systeem)

voortdurend Voortdurend

Vitale processen raken
door verstoren niet-
kritische 
processen/infra

Cascade-effecten (bijv., sabboteren salarissysteem havenmedewerkers Rotterdam; 
Sprinklerinstallaties in gebouwen aanzetten; Toegangssystemen saboteren)

digitaal: misschien-
waarschijnlijk

6 – 24 maanden

https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised-password#xj4y7vzkg
https://www.politico.eu/article/kremlin-espionage-reportedly-suspected-german-economy-ministry/
https://www.pv-magazine.com/2022/03/01/satellite-cyber-attack-paralyzes-11gw-of-german-wind-turbines/
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2018/03/16/russia-hacks-into-u-s-nuclear-power-plants/?sh=10cb999557b9
https://www.thedrive.com/the-war-zone/43828/undersea-cable-connecting-norway-with-arctic-satellite-station-has-been-mysteriously-severed
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/08/russian-spy-ship-yantar-loitering-near-trans-atlantic-internet-cables/
https://www.npr.org/2021/04/16/985439655/a-worst-nightmare-cyberattack-the-untold-story-of-the-solarwinds-hack
https://www.navylookout.com/in-focus-hms-scott-the-royal-navys-ocean-survey-vessel/
https://english.ncsc.nl/topics/ukraine-digital-attacks-during-the-war
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2021/03/10/florida-hack-exposes-danger-to-water-systems
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/03/dreigingsbeeld-statelijke-actoren
https://www.wired.com/story/how-30-lines-of-code-blew-up-27-ton-generator/
https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/24/roep-de-haven-maar-uit-tot-crisisgebied-a4104937
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/23/russian-navy-ordered-to-lay-mines-at-ukraines-black-sea-ports-says-us
https://www.ad.nl/economie/russen-hacken-zakenkrant-op-zoek-naar-beursinformatie~a3d8c664/
https://www.dnb.nl/en/sector-news/2022/increased-cyberthreat-due-to-the-situation-in-ukraine-dnb-calls-on-financial-institutions-to-remain-alert/
https://hcss.nl/report/high-value-of-the-north-sea/#:~:text=In%20the%20past%20land%20was,that%20needed%20to%20be%20defended.
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Voortdurend

▪ Kies en implementeer voor robuustheid (de optie die hoger scoort op één of meer van de volgende 
eigenschappen: veerkracht, redundantie, aanpassingsvermogen, flexibiliteit, veiligheidsmarge, omvattendheid) 
(verminderen afhankelijkheid niet-democratische staten motie Brekelmans)

Direct (nu - 1 maand)

▪ Lees Dreigingsbeeld statelijke actoren.pdf (overheid.nl)

▪ Evalueer met spoed en daarna kort-cyclisch in hoeverre nationale en internationale publiek-private cyber en vitale 
infrastructuur security en safety arrangementen/regelgeving/organisaties/samenwerking adequaat werken, incl. 
wat nodig is voor (voortdurende) verbetering. Ga er daarbij niet van uit dat alles gezien wordt (unknown unknown) 
check daartoe wat met welke nauwkeurigheid en periodiciteit gezien moet worden, wat gezien kan worden en 
wat gezien wordt.

▪ Versterk de robuustheid van de infrastructuur op en onder zee. Onder andere door aanvullende security eisen te 
stellen aan de bestaande vitale infrastructuur op en onder zee en security eisen te stellen tijdens de tendering-fase 
voor toekomstige infrastructuur op en onder zee, die nu grootschalig aangelegd wordt (motie Boswijk over 
veiligheid Noordzee)

▪ Gebruik scenario-denken (inclusief “worst-case scenario’s”) en voorzie ook in een vorm van planning voor 
lage kans grote impact scenario’s (zie Pandemie en Risico mijnenleggen aanvoer Haven van Rotterdam)

▪ Voorkom “mirror imaging” (hopen dat RUS zich (alsnog) aan internationaal recht en ethische normen zal 
houden)

Korte termijn (nu - 6 maanden)

▪ Implementeer de aanbevelingen uit het “OVV rapport Corona 1 vwb crisisvoorbereiding en structuur – Deel 1: tot 
september 2020 – Onderzoeksraad”

▪ Zie er op toe dat de aanbevelingen uit het OVV rapport “Kwetsbaar door software, Lessen naar aanleiding van  
beveiligingslekken door software van Citrix - Onderzoeksraad” worden geïmplementeerd.

Middellange termijn (6-12 maanden)

▪ Draag zorg voor adequate monitoring en verdediging van boven- en onderzeese vitale infrastructuur, waarvan 
Nederland in toenemende mate afhankelijk wordt voor energievoorziening (21,5GW in 2030; 3-tot-5 miljoen 
huishoudens). Richt een Noordzee-autoriteit op die hiervoor eindverantwoordelijke is (leer van de Belgische 
Minister van Justitie en de Noordzee; tot nog toe verantwoordelijkheid onduidelijk). 

3b. Vitale 
infrastructuur:
aanbevelingen

https://open.overheid.nl/repository/ronl-69875e1c-806f-4b58-a738-35bf2984f183/1/pdf/Dreigingsbeeld%20statelijke%20actoren.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/11/et_ontwikkelen_van_een_strategie_voor_bescherming_van_de_cruciale_infrastructuur_in_de_Noordzee_.pdf
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-%E2%80%93-deel-1-tot-september-2020
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/17171/kwetsbaar-door-software---lessen-naar-aanleiding-van
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/10/Value-of-the-North-Sea-HR.pdf
https://hcss.nl/report/high-value-of-the-north-sea/#:~:text=In%20the%20past%20land%20was,that%20needed%20to%20be%20defended.
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4a. Sociale en 
politieke 
stabiliteit :
dreigingen

Subcategorie Scenario’s Waarschijnlijkheid Termijn

Versterken sociale 
frictie

Desinformatie (micro targetted t/m breed), 
steunen/stimuleren beide extreme kanten van 
een bestaand of potentieel conflict op basis van 
identiteit/religie/etniciteit/arm-rijk/links-
rechts/multi-culturalisme/EU etc. (Belarus: 
bewapening vluchtelingen)

Zeker in buitenland, 
zeer waarschijnlijk in 

NLD

Voortdurend 

Systeem 
ondergraven

Suggereren dat democratie niet meer werkt. 
(Laten) oproepen  tot bedreiging en geweld 
tegen OM, politie, ambtenaren, politici. 
“bewijzen” integriteitschendingen “elite” (US….) 
US 2016 elections; 

Idem Voortdurend

Beinvloeden RUS 
diaspora

Druk op RUS Orthodoxe kerk en anti-
oorlogsdemonstranten, diaspora suggereren 
dat zij door NLD worden gediscrimineerd

Idem Voortdurend

Versterken frictie in 
EU/NATO

Deals met TUR, benadrukken verschillen, HUN 
succesvol maken, vergroten invloed op Balkan. 
Goedkoop gas aanbieden aan landen met 
illiberale rechtse regering (HUN,  ITA?,…..)

Idem Voortdurend

Verzwakken wens 
EU/NL/NATO steun 
aan UKR

Steunen sanctiebrekers (TUR), versterken 
berichtgeving over gering effect sancties en 
schade aan economie. Fake berichten over UKR 
oorlogsmisdaden, bio labs, verkoop 
geschonken wapensystemen, geheime 
aanwezigheid NATO eenheden etc.

Idem Voortdurend

Versterken roep om 
UKR  in te laten 
stemmen met staakt 
het vuren.

Voortdurend (laten) wijzen op leed en 
economische schade veroorzaakt door 
voortzetting strijd en sancties 

Idem Voortdurend

https://nos.nl/artikel/2426805-aivd-waarschuwt-oorlog-rusland-voedt-denkbeelden-extreemrechts-in-nederland
https://www.ft.com/content/83ece7e4-cc71-45b5-8db7-766066215612
https://www.intelligence.senate.gov/publications/report-select-committee-intelligence-united-states-senate-russian-active-measures
https://raamoprusland.nl/actueel/2058-orthodoxe-kerk-amsterdam-breekt-met-patriarchaat-moskou
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5305658/nederlandse-russen-geintimideerd-door-telefoontjes-russische
https://www.gelderlander.nl/home/russen-uitsluiten-tijdens-de-vierdaagse-terechte-boycot-of-symboolpolitiek~a3de4276/
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Voortdurend

▪ Let op RUS gebruik van steeds variaties op 5 thema’s: RUS is slachtoffer, past historie aan, 
instorten Westers cultuur is nabij, VS zit in het geheim achter pro-democratie bewegingen, bewust 
creëren van parallelle waarheden

▪ Eigen “good governance” (transparant, rechtmatig, rechtvaardig, wijs, tijdig, niet gericht op één 
dossier maar steeds zo omvattend mogelijk, verantwoordelijk, ….)

▪ Voorkom “mirror imaging” (hopen dat RUS zich (alsnog) aan internationaal recht, ethische normen 
zal houden)

▪ Ontkracht “fake news” en disinformatie

▪ Leg uitgebreider en vaker uit wat de RUS dreiging is. Bouw een eigen narratief. 

Direct (nu - 1 maand)

▪ Lees “Inside-the-Kremlin-House-of-Mirrors-How-Liberal-Democracies-can-Counter-Russian-
Disinformation-and-Societal-Interference.pdf (hcss.nl)” en implementeer aanbevelingen. (Tevens: 
“Horizon-scan-Hybrid-Trends-and-Developments-2002-.pdf (hcss.nl)” en “Russian 
Disinformation Efforts on Social Media | RAND”)

▪ Evalueer met spoed en daarna kort-cyclisch in hoeverre nationale en internationale counter 
Hybride arrangementen/regelgeving/organisaties/samenwerking adequaat werken, incl. wat 
nodig is voor (voortdurende) verbetering. 

▪ Ga er niet van uit dat alles gezien wordt (unknown unknown) check daartoe wat met welke 
nauwkeurigheid en periodiciteit gezien moet worden, wat gezien kan worden en wat nu gezien 
wordt. 

▪ Bepaal zo nauwkeurig mogelijk het daadwerkelijk effect van de RUS activiteiten. Overdreven 
vrees van effectiviteit daarvan kan leiden tot overdreven mitigerende maatregelen.

Korte termijn (nu - 6 maanden)

▪ Implementeer de aanbevelingen uit het OVV rapport Corona 1 vwb crisis voorbereiding en 
structuur “Aanpak coronacrisis – Deel 1: tot september 2020 – Onderzoeksraad”

4b. Sociale en 
politieke 
stabiliteit : 
aanbevelingen

https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/Inside-the-Kremlin-House-of-Mirrors-How-Liberal-Democracies-can-Counter-Russian-Disinformation-and-Societal-Interference.pdf
https://hcss.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horizon-scan-Hybrid-Trends-and-Developments-2002-.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4373z2.html
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-%E2%80%93-deel-1-tot-september-2020
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5a. Voedsel-
crisis:
dreigingen

Subcategorie Scenario’s Waarschijnlijkheid Termijn

Hogere prijzen

1. Het wegvallen van agrarische export uit Oekraïne en deels (Wit-
)Rusland heeft een prijsopdrijvend effect gehad voor agrarische 
productiemiddelen en voedselproducten waarvan de prijzen  ook al hoger 
lagen dan een aantal jaar terug. Voor de meeste prijzen is inmiddels weer 
een dalende trend te zien.

Zeer waarschijnlijk
Nu-tot 4 jaar

2. Verminderde toegang tot essentiële agrarische 
productiemiddelen (zoals kunstmest) zet de agrarische productie onder 
druk en leidt tot hogere prijzen.

Zeer waarschijnlijk 2 tot 4 jaar

3. De stijging in energiekosten heeft een disproportioneel groot effect 
op de relatief energie-intensieve Nederlandse agro-industrie (i.v.m. andere 
EU landen) waardoor deze onevenredig zwaar is geraakt, zoals bijv. in de 
glastuinbouw

Zeer waarschijnlijk Nu tot 4 jaar

Vermindering   
afzet

4. Hogere prijzen en wereldwijde recessie leiden tot verminderde
afzet Nederlandse/Europese landbouwproducten. 

Waarschijnlijk Nu tot 4 jaar

Verdere 
spanningen 
in de sector

5. De Nederlandse agrarische sector staat door de stikstofcrisis
onder hoge druk en de effecten van de oorlog zullen de ervaren druk 
vergroten met mogelijk intensivering van protesten tot gevolg.

Waarschijnlijk Nu tot 4 jaar

EU speelveld

6. De gevolgen van de oorlog voor de agrarische sector zijn ook in 
de rest van de EU voelbaar. De Commissie heeft geld ter beschikking 
gesteld voor boeren die het meest aan de hogere inputprijzen zijn bloot 
gesteld; ook zijn er tijdelijke ontheffingen van beperkingen op landgebruik
verleend. Daarnaast mogen lidstaten zelf ondersteuning bieden middels 
gehanteerde btw-tarieven of door het aanwenden van gerichte EU 
fondsen.

Waarschijnlijk Nu tot 4 jaar

Voedselcrisis

7. Hoewel er geen voedseltekort is in Nederland zullen de 
stijgende voedselprijzen de sociaaleconomische zwakkeren 
onevenredig treffen. Hogere voedselprijzen kunnen tot een humanitaire 
(honger)crisis in Afrika leiden die verdere instabiliteit versterkt.

Zeer waarschijnlijk Nu tot 7 jaar

https://www.euronews.com/my-europe/2022/05/23/explained-why-higher-gas-costs-lead-to-higher-food-prices
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/europe-s-fertilizer-crisis-deepens-with-70-of-capacity-hit
https://research.wur.nl/en/publications/mogelijke-inkomenseffecten-van-de-oorlog-in-oekraine-voor-bedrijv
https://research.wur.nl/en/publications/impacts-of-the-conflict-in-ukraine-on-global-food-security
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/food-security-and-affordability/
https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/a-reflection-on-global-food-security-challenges-amid-the-war-in-ukraine-and-the-early-impact-of-climate-change
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5b. Voedsel-
crisis:
aanbevelingen

Direct (nu - 1 maand)
▪ Blijf de vrijgave van producten uit Oekraïne stimuleren en ondersteunen door blijvende diplomatieke druk uit te 

oefenen; doe dit voor meer landbouwproducten dan alleen graan

Korte termijn (nu - 6 maanden)
▪ Vergroot publieke en politieke bewustwording dat voedsel onderdeel is van de nieuwe geopolitieke realiteit door 

het stimuleren van onderzoek en debat op dit vlak
▪ Werk intensiever samen met industriële spelers om continue toegang tot meststoffen te verzekeren en werk 

tegelijkertijd aan het verminderen van de meststoffen-afhankelijkheid
▪ Zorg dat het wegvallen van agrarische producten niet leidt tot negatieve gevolgen elders in de voedselketen: 

versterk wet- en regelgeving inzake de milieu-impact van in te voeren vervangers, zoals bij de invoer van 
plantaardige oliën (met name palmolie)

▪ Houd oog op de (sociale) gevolgen van de oorlog voor agrarische ondernemingen zodat die de gevolgen van de 
stikstofcrisis niet onverhoeds versterken

▪ Ondersteun agrarische ondernemingen om – waar mogelijk – hun afhankelijkheid van op fossiel gebaseerde 
productiemiddelen versneld te verminderen; monitor de inkomenssituatie (zeker in de glastuinbouw)

Middellange termijn (nu - 12 maanden)
▪ Versnel de aanpak van voedselverspilling en stimuleer het hergebruik van landbouwafval voor voedsel, veevoeder 

en biomassa/biogas
▪ Stop het gebruik van voedselstammen voor de productie van biobrandstoffen (laat alleen afvalstromen toe); dit 

ondersteunt beschikbaarheid van o.a. zonnebloemolie

Lange termijn (nu -> 12 maanden)
▪ Vergroot de weerbaarheid van graanproductie en -export in Oekraïne door het uitgeven van Nederlands OSW 

geld en gebruik de positie binnen de IMF, Wereldbank, EBRD voor het bouwen van aanvullende graansilo’s en de 
daar aan gerelateerde fysieke logistieke infrastructuur

▪ Ondersteun het onderzoek naar de veiligheid en toepasbaarheid van gemodificeerde gewassen; dit is 
noodzakelijk voor het verstevigen van de mondiale voedselketens in combinatie met het beperken van de 
ecologische voetafdruk 

▪ Ondersteun Nederlandse agrarische ondernemingen in Oekraïne met betere toegang tot informatiediensten en/of 
financiële hulp

https://www.nature.com/articles/s41562-022-01391-x
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-palm-oil-comeback-green-groups-worried/
https://research.wur.nl/en/publications/mogelijke-inkomenseffecten-van-de-oorlog-in-oekraine-voor-bedrijv
http://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/15/us-build-silos-ukraine-border-export-grain-food-prices
https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/the-impacts-and-policy-implications-of-russia-s-aggression-against-ukraine-on-agricultural-markets-0030a4cd/
https://www.economist.com/science-and-technology/2022/08/24/a-genetic-tweak-that-makes-soya-plants-20-more-productive
https://agrotradeukraine.wecr.wur.nl/
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Directe gevolgen Europa:

▪ Oekraïense vluchtelingenstromen & mogelijk langdurig verblijf in Europa

Gevolgen en dreigingen Global South

▪ Hoge voedsel-, kunstmest- en brandstofprijzen treffen de Global South onevenredig:

1. Hoge olie- en gasprijzen treffen olie-importerende landen en arme huishoudens

2. Stijgende kunstmestprijzen hebben een negatieve invloed op de voedselproductie, 
waardoor leveringszekerheid wordt bedreigd (323 miljoen mensen leven nu in 
voedselonzekerheid; 1,6 miljard mensen in 94 landen worden blootgesteld aan de 
voedsel- , energie- of financiële crises) 

3. De toch al verwoestende impact van conflicten, klimaatschokken en de COVID-19 
pandemie op de meest kwetsbare groepen wordt verder vergroot: stijgende 
voedselprijzen gaan vaak gepaard met perioden van sociale onrust en conflict

▪ De totale schuld in ontwikkelingslanden staat nu op het hoogste punt in 50 jaar. 

1. De inflatie staat op het hoogste punt in 11 jaar en 40 procent van de centrale banken is als 
reactie begonnen de rente te verhogen 

2. 71% van de opkomende markten en ontwikkelende economieën kent een inflatiecijfer 
boven de 5%, waarvoor lenen en schulden afbetalen moeilijk wordt 

▪ Energie-, voedsel- en financiële crises kan grootschalige irreguliere vluchtelingenstromen uit 
Afrika, het Midden-Oosten en de rest van de Global South op gang brengen. Een Europese 
vluchtelingencrisis vergelijkbaar met die van 2015 is mogelijk

6a. 
Vluchtelingen: 
gevolgen en 
dreigingen

https://www.clingendael.org/publication/long-term-protection-europe-needed-ukrainian-refugees
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Korte termijn (aanpak directe gevolgen) 
▪ Beperk en reguleer asielstromen in Europa

▪ Reguleer  en bewaak Europese buitengrens
▪ Vergroot capaciteit asielopvang Nederland

▪ Tref voorbereidingen voor langdurig verblijf van Oekraïense vluchtelingen in Nederland
▪ Breid voorzieningen sterk uit (woningbouw, onderwijs, inburgering, economische 

integratie)
▪ Pak (grensoverschrijdende) criminaliteit aan

Lange termijn (grondoorzaken aanpak, 1-12 maanden)
▪ Demp voedsel- en energieprijzen (in EU verband met belangrijke rol voor NL als 

grootste voedselproducent)
▪ Verzoek landen met grote voedselreserves om die vrij te geven: e.g. China heeft 

helft mondiale voedselproductie voorraad; Europa slechts 4%
▪ Ga nieuwe handelsbarrières tegen en verlaag bestaande: veel landen hebben 

exportrestricties opgelegd; dit lijkt individueel rationeel maar heeft collectief 
prijsopdrijvend effect

▪ Zie toe op implementatie Odessa graan deal
▪ Verhoog voedselproductie

▪ Steun kunstmest voorstel VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)
▪ Bied hulp aan Global South om grotere crisis en instabiliteit op langere termijn te 

voorkomen
▪ Stuur aan op moratorium schuld betalingen

6b. 
Vluchtelingen:
aanbevelingen
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