
Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

> Retouradres Postbl!s 20401 2500 EK Oen Haag 

.12e 

Datum 

Betreft 

2 9 SEP.. 2022 i 

Woo-besluit op uw Woo-verzoek d.d. 25 maart 2022 inzake sancties 

Rusland en Belarus 

Directoraat-generaal Agro 

Directie Europees, 
Internationaal en Agro 
economisch beleid 

Bezoekadres 

Bezu,denhoutseweg 7 3 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 
2500 EK Oen Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverhelel.nl/lnv 

Behandeld door 

5.1.2.e 

Ons kenmerk 

Geacht 5.1.2.e DGA·EIA 1 22356524 

Bljlage(n) 

In uw brief van 22 maart 2022, ontvangen op 25 maart 2022, heeft u mij in het 2 

verlengde van de sancties die zijn opgelegd aan Rusland en Belarus vanwege de 

inval in Oekraïne verzocht om toezending van afschriften van alle correspondentie 

aangaande de communicatie tussen mijn ministerie, het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en derden, daaronder begrepen belangenorganisaties van 

economische sectoren in de periode tussen 24 februari 2022 en 22 maart 2022. 

Procedure 

Op 12 april 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 

ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd in 

beslag neemt dan vier weken en ik hiervoor vier weken extra nodig zou hebben. 

De uiterlijke beslisdatum is daarmee 20 mei 2022 geworden. 

Wettelijk kader 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. Deze 

wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), die gold ten tijde 

van indiening van uw verzoek. Ik behandel uw verzoek daarom als een verzoek op 

grond van de Woo. De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij 

deze brief. 

Op de inventarislijst in bijlage 2 van dit besluit en de met dit besluit openbaar te 

maken stukken wordt verwezen naar artikelen uit de Woo. Bij het nemen van het 

besluit is de Woo als wettelijk kader toegepast. Bij het onderdeel 'Overwegingen' 

verwijs ik bij de toegepaste uitzonderingsgronden naar de Woo. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 58 documenten (waaronder bijlagen) 

aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 

bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 

corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat voor u duidelijk is wat ik 

per document heb besloten en waarom ik dit heb besloten. 

Reeds openbare documenten 
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Directoraat-generaal Agro 

Directie Europees, 

Internationaal en Agro 

economisch beleid 

Wijze van openbaarmaking ons kenmerk 
De documenten die met dit besluit gedeeltelijk openbaar worden gemaakt treft u oGA·EIA 1 223s5s24 

bij dit besluit in kopie aan. 

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met de behandelaar van uw verzoek. De contactgegevens vindt u 
rechtsboven op deze brief. 

Hoogachtend, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

5.1.2.e 

Mw. M.C. Beens 
Directeur-Generaal Agro 

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum. 
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Van: 5.1.2.e 
Verzonden: 
Aan: 

donderdag 24 februari 2022 08:57 

5 
5 

Onderwerp: RE: situatie Oekraïne & Feed Security 

Fijn! Bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Ministerie LNV 

Van: 5":r.2.e @minlnv.nl> 
---

Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 17:51 
Aan: 5.1.2.e ____ @minlnv.nl>; 5. r.2.e

-----===:;-;--------
5. 1. 2. e @minlnv.nl>;5.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: situatie Oekraïne & Feed Security 

Hoi§.1.2;.e;J, 

Dank voor je signaal, ik neem dit mee en zet door naar mijn collega's van het DCC die deelnemen aan 
het crisisoverleg. 

Groet, 
5:1.2.e 

Van:'5.1.2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 16:52 
Aan: 5. 1.2.e =�.... @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl>; .1.2.e 
5. 1. 2. e @minlnv.nl>

--------��--

Onderwerp: situatie Oekraïne & Feed Security

Beste 5.1.2.=e __ 

o.1.2.e is dossierhouder diervoeder. Het is wel goed om ook haar aangesloten te houden. 
Hebben jullie voor haar eventueel de gevraagde contactpersoon bij EZK? 

Met hartelijke groet, 
o.f.2.e 

Van: 5 . . 2.e -�-�- @minlnv.nl>
Verzonden: Tuesday, February 22, 2022 4:44 PM 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
<m.a.delen@minlnv.nl> 
5.1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: situatie Oekraïne & Food Security 
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) Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nevedi aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 13:53 

@minlnv.nl> 

Aan: 5.1.2.e @nevedi.nl>; 'Federatie Nederlandse Diervoederketen' 

5.'F.2.e@diervoederketen.nl> 

Onderwerp: situatie Oekraïne & Food Security 

Met vriendelijke groet 

5.1.2.e ----'!=======

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 731 2594 AC I Den Haag 

Telefoonnummer: 06 5.1.2.e 

E-mailadres:5. �.2.e @minlnv.nl 

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 





1. 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC:

Onderwerp: 

Hallos.'1.2.e ,

57.2.e 
donderdag 24 februari 2022 09:30
5.1.2.e )
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e 
RE: RF/OEK - bullets voor M

In aanvulling op wat gisteren al werd gedeeld: belangrijke invoerproducten uit Oekralne zijn graan, 
mais, oliehouden gewassen (zonnebloemolie bv,) en ook pluimveevlees. Veel van die producten vallen
onder tariefcontingenten. 
Vanochtend vragen verschillende handelaren al aan o.a. RVO hoe hiermee om te gaan; of het zin heeft 
om tariefcontingenten aan te vragen als het vervolgens niet kan worden uitgevoerd (en rechten daarna
verlopen). 
Ofwel, ook handelaren zijn bezorgd over de effecten nu. Zal CIE vast vanochtend in GMO akkerbouw
comité ook mogelijk op in gaan of kunnen we aanstippen. 

Groetef'),
ä,;1.2.ç 

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl>
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 17:57
Aan:5.1.2.e
5 .. 2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e
-::-:-:-�==='...:---

@minlnv.nl>;5.1.2.e 
=-�� ......... """"':=:....::.- @minlnv.-n-1> ________ ___. 

CC: 5. 1. 2. e
5.1.2.e

_
______ @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: RF/OEK - bullets voor M

@minlnv.nl>; 5.1.2.e

Kan zien dat jij/jullie je erin verdiept hebben.

@minlnv.nl>;

-
Dank voor deze onderbouwing.

Van: 5.1.2.e 
-----

Datum: 23 februari 2022 om 17:50:44 CET
Aan: 5.1.2.e
5.1.2.e 
CC: '5.1.2.e
Onderwerp: RE: RF/OEK - bullets voor M

Dag 5. f.2.e

Bedankt voor je snelle reactie.

@minlnv.nl>

@minlnv.nl>, 5.1.2.e 
-.,..--------

@min l nv. n l >
@minlnv.nl>, 5.1.2.e @minlnv.nl>

--------------------

Wat betreft de sancties: daar heb ik geen kennis van, maars.1.2.e (CC) gaf aan dat er (nog) geen
agro-producten in het sanctiepakket zitten.
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Buiten reikwijdte 

Groeten, 
!> .12.e 

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 17:17 

Aan: 5.1.2.e 

51.2.e @minlnv.nl>; 5 . . 2.e 
CC: 5.1.2.e 

....., __

Onderwerp: RE: RF/OEK - bullets voor M 
@minlnv.nl> 

Dank je 5.1.2.e ! Heel overzichtelijk en heel nuttig! 

2 vragen: 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl> 

1. Hoe ziet het sanctiepakket er aan EU-kant uit (bv wij exporteren een pakket niet meer naar
RF). Ik begrijp dat daar agro produkten inzitten

2. Er is gisteren een RABO rapport uitgekomen waarin staat dat er juist wel prijsinstabiliteit zal
plaatsvinden, Hoe verhoudt zich dat tot jouw bericht dat er weinig verandering in de prijzen
zullen zijn?

Groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e __________ @minlnv.nl> 

Verzonden: woensdag 23 februari 2022 16:57

Aan:5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e ........ ...:.:.:.=�-'-' ____ @minlnv.nl> 
CC:5.i.2.e 

Onderwerp: RF/OEK - bullets voor M 
Urgentie: Hoog 

Dag 5.1.2.e 

@minlnv.nl> 

zoals verzocht: zie hieronder antwoord op de vragen die 5.1'.2.e vanmorgen stelde, met input van 
diverse collega's. Mocht dit vragen oproepen, dan hoor ik het graag. 

Wat betreft een aanvullend A4: hiervoor zal ik nog apart contact opnemen met5.1.2.e 

Groeten, 
5.1 . .e 

• Hoe ziet het voorgenomen sanctiepakket eruit voor de Nederlandse agrosector?







Aan: .1.2.e @minlnv.nl>.S.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl>; .;:;;5·;..;.1.:

.;.:
.2

::.;.:
.e

::.._ 
__________ _. ..... @ ....... m""'i'"'"nl ....... n ....... v.�nl>; 5.1.2.e 

0.1.2]• @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 
5.1.2.e @minlnv.nl>;!57":2.e 
5:"""r2.e @minlnv.nl>; 57 .2.e 

-----------

O n der werp: RE: RF/OEK - bullets voor M-handelsakkoord 

Dank5T.2.e voor de voorzet. 

Hierbij de input vanuit handelszijde, mede namens 5.î.2.e 

@minlnv.nl> 

, in rood. 

Veiligheidssituatie is denk ik iets anders dan de agro-situatie, althans de marktinformatie incl. wat er 
onder het associatieakkoord speelt. 
Hoe bewindspersonen te informeren: informerende nota op reguliere basis? 
frequentie lijkt me niet vaak, of het kan handig zijn om voor elke ministerraad een bullet in het MR
advies over agro-situatie mee te geven? 

Eens met s.1.2.e dat er geen sanctiemaatregelen zijn tegen de NLse agrosector. 
De Rusland-ban is er nog steeds (daar is minister mee bekend), en daar verandert deze situatie niets 
aan. 
Ook eens toevoeging over effect van sancties mbt financiële systemen dat dit agrohandel raakt. 

Met vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

M: 06·5 . .  2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 15:31 

@minlnv.nl> 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>;5.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e __ @minlnv.nl>;5. 1.2.e 
Onderwerp: RF/OEK • bullets voor M 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

@minlnv.nl>; 
@minlnv.nl>; 5. -r.2.e 

@minlnv.nl> 

Zie hieronder conceptantwoorden voor de gestelde vragen, die onze M gaan informeren over de status 
quo. Zouden jullie uiterlijk 17:00 reactie kunnen indienen, zodat ik het naar MT-EIA kan sturen? 
Excuses voor de korte deadline. 

Gelieve enigszins vertrouwelijk met informatie om te gaan. 

1 

1 



1 

1 

1 

1 

Groeten, 

5:1.2:e 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

+3165. f2.e







5:1.2.e 

CC: DCC (Crisiscoordinatoren van het Departementaal Coordinatie Centrum) <DCC@minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek: aanleveren knelpunten/signalen LNV inzake Oekraïne 

Dag allen, 

Voor degenen die nog geen input hebben geleverd: graag ontvang ik deze zo spoedig mogelijk. 
Nogmaals het vriendelijke verzoek om de input zo kort en bondig als mogelijk te houden (bij voorkeur 
in een aantal bullets). 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 10:55

Aan: o.f.: .e 

CC: DCC (Crisiscoordinatoren van het Departementaal Coordinatie Centrum) � 1 2e@minlnv.nl> 

Onderwerp: Verzoek: aanleveren knelpunten/signalen LNV inzake Oekraïne 

Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

De huidige ontwikkelingen in Oekraïne hebben gevolgen voor vele verschillende beleidsterreinen van 
LNV. Om alle informatie aan elkaar te knopen zal het DCC de rol van informatie coördinator op zich 
nemen en een LNV breed beeld opstellen. Dit beeld gaat eind van de dag naar de minister. 

Verzoek aan jullie is om knelpunten en signalen vanuit jullie directie/sector vanmiddag uiterlijk 
15.00 bij mij aan te leveren. Graag zo beknopt en tot the point als mogelijk. 

Groet en bij voorbaat dank, 

5.1.2.e 

Departementaal Crisis Centrum (DCC) 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 



Van: 5 . .  2.e _____ ..., 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 18:36 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 

(5.1.2.e_-=:::==================�==�------.
r5.1.2.e 
(5.1.2.e 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

RE: Vragen en antwoorden conflictsituatie oekraïne (1) 
Vragen en antwoorden conflictsituatie oekraïne.docx 

Beste collega's, 

Dank voor jullie opmerkingen en aanscherpingen. Ik heb in het document een slag gemaakt, met 
name in de formulering van de antwoorden soms gekozen voor meer urgentie of duiding. 

Mochten jullie daar nog aanvullingen of opmerkingen hebben verneem ik graag? 

Met een hartelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5._1 . ._2_.e ____ _ @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 16:49 
Aan:5T.2.e 

------

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
�---=====--5. 1. 2. e ___ @minlnv.nl>;5.1.2.e �----- @minlnv.nl> 

CC: '5.1.2.e @minbuza.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen en antwoorden conflictsituatie oekraïne (1) 

Enkele opmerkingen van mijn kant. 
Gr. 5.1.2.e

5.1.2.e 
------=---� 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
+3165.1.2.e

Van:5.1.2.e r@minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 16:24 
Aan: 5.1.2.e ____ @minlnv.nl>;5 

:.:·..::1.::2
:::
.e

::::::==-
5. î.2.e
5:1.2.e
CC: '5. 1.2.e

@minlnv.nl> 
@minbuza.nl>; 5. 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Vragen en antwoorden conflictsituatie oekraïne (1) 

Goeiemiddag collega's, 

Hierbij m'n eerste aanzet voor de beantwoording van de vragen. 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

5.1.2.e 
vrijdag 25 februari 2022 09:38 
.1.2.e 

CC: 5.1.2.e
--=====---��

-====:::-
--�--------' 

Onderwerp: RE: Vervolg aanpak Oekraïne 

Hoi5.1.2e , 

Dank, dat is goed om te horen! 
Ik kan me goed v inden in je voorstel voor een situatierapport op maandag en donderdag en twee 
vaste belmornenten in de ochtend. 

Verwachten wij verder vandaag nog veel commotie voor de LNV beleidsterreinen naar aanleiding van 
het sanctiepakket? 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
-------

@rninlnv.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 08:46 

Aan:5.1.2.e @minlnv.nl>;5.1.2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e
------

5 . .  2.e ======-- @minlnv.nl> 
CC:5.1.2.e 

-
--.@minlnv.nl>;5.1.2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e

----��--

5:1. 2. e @minlnv.nl> 
Onderwerp: Vervolg aanpak Oekraïne 

Beste 5.1.2.e 
---�-���---' 

Beide ministers konden heel goed leven met een stavaza gisteravond en _geen_ advies op een evt 
kamerbrief in de mr van vanocht end. 5.1.2.a 

-------

Naast het situatierapport dus geen aanvullend stuk vandaag. Je kunt schakelen met 5. 1.2.e 

Buiten reikwijate 

Plannen we de volgende situatierapporten op maandag en donderdag aanstaande? Moeten we elke 
week of paar keer per week even op vast moment bellen? Dinsdagochtend en donderdagochtend 09:00 
uur. Zoiets? 

Gr, 5.1.2.e 
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Dep. VERTROUWELIJK 

agenda 
Omschrijving 

Voorzitter 

Informatief DAT Oekraïne 

5.1.2.e ___ (EIA)

5.f.2.e (DCC) 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Notulist 

Vergaderdatum en ·tijd 

Locatie 

28 februari 2022, 10.00 uur - 11.00 uur 

Microsoft Teams 

Buiten reil<w1J,,i,;d.:.::te _____ __.

1 

1 

1 

Buiten relKwijate 

1 
------------, 

1 

1 

Builen reikwfdte 

1 

1 

Bijlagen: 
• Situatierapport gevolgen LNV Crisis Oekraïne
• Media-analyse conflict Oekraïne - economische gevolgen

Directie Bestuurlijke en 

Politieke Zaken 

Behandeld door 

Datum 

28 feb. 2022 

Kenmerk 

BPZ / 22078153 

Bijlage(n} 
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Naam 5.1.2.e , RVO (EZK, LNV)
1----------+--,,,---,---K en merk Conflict Oekraïne - economische gevolgen 

Analyseperiode 24 februari 9:00- 25 februari 10:00 

Getroffenen en betrokkenen 1 1e - 2e - 3e ring 
1e: Wie zijn de getroffenen? 

Nederlandse bedrijven met activiteiten in Oekraïne en/ of Rusland 
Nederlandse havens 
Nederlandse ondernemers in Oekraïne. 

2e : Wie i s  betrokken? 

De EU v.w.b. sancties. 

Datum 25-02-2022

Tijd 10:00 

De AEX staat op een verlies van meer dan 3%. De olieprijs steeg met 5% naar $105 per vat. Een contract 
voor gaslevering in maart noteert 45% hoger op €129. Benzine kost nu €2,25 aan de pomp. Ook prijzen van 
aluminium, nikkel, palladium en graan stijgen hard. (Volkskrant. fQ, Telegraaf) 

De Rabobank rekent nu op een inflatie van 5,5% voor dit jaar, eerder was dit 3,8%. (Telegraaf) ABN Amro

heeft de raming nog niet bijgesteld wegens de economische onzekerheden. ABN Amro noemt 
voedselprijsstijgingen 'onvermijdelijk'. 

3e : Wie voelt zich betrokken? 

Economisch analisten en experts van internationale politiek. 
Karakterisering berichtgeving I Hoe ziet de berichtgeving er uit? Welke bronnen gebruik je? 
Meerdere (internationale) media beschrijven het als Europa's grootste conflict sinds de Tweede 
Wereldoorlog. (o.a. Trouw). Het zwaartepunt van de aandacht ligt vooralsnog op het militaire aspect. 
Berichtgeving is veelal informerend voor wat betreft economische gevolgen. 
1: Informatiebehoefte Welke vragen leven er bij getroffenen? Hebben we antwoorden op de vragen die 

buiten leven? Op welke vragen hebben we geen antwoord? Hoe wordt het incident 

in de buitenwereld omschreven (Zien, Horen, Voelen, Ruiken, Proeven)? Welke 

geruchten worden als zodanig genoemd? 

Vragen bij RVO Klantcontact Internationaal gaan over: (i) betalingen van reeds geleverde goederen; (ii) 
relatie langdurige klanten; mogen periodieke leveringen voort worden gezet?; en (iii) leveringen aan nieuwe 
klanten, wel of niet mogelijk? De vragen betreffen een breed scala van sectoren en producten. Bij BZ vraagt 
men om verdere concretisering en bekendmaking van sancties. 

Sancties 

lndustrieclub VEMW verwacht dat de Russen gas als wapen zullen inzetten. "Dat betekent structureel 
hogere prijzen. En er is het gevaar dat de gastoevoer helemaal stilvalt als de pijpleidingen door het militair 
geweld worden geraakt." (AD) 

Sancties kunnen overslag van steenkool, ruwe olie en lng in de Rotterdamse haven flink raken. Bij een 
energiecrisis kan bedrijvigheid stilvallen. Topman Allard Castelein denkt dat er niet voldoende LNG elders 
in de wereld beschikbaar is om Russisch aardgas aan Europa te compenseren. Bovendien is de capaciteit in 
de haven volgens hem ontoereikend om al die LNG te kunnen verwerken. (EQ, ANP) 

Het FD pleit in het hoofdredactioneel commentaar voor een Europees compensatiemechanisme voor de 
economische schade van sancties. 
Verschillende Europese banken worden geraakt door sancties: Voor zover bekend hebben de Nederlandse 
banken geen grote blootstellingen in Rusland. ING heeft zo'n €5 mrd aan leningen uitstaan in Rusland en 
Oekraïne. (.EQ) 

Leveringszekerheid energie 

1 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC / 21307407 

Opsteller 5.-r.2.e DCC) 

Onderwerp !Gevolgen LNV situatie Oekraïne

Datum 124 februari 2022 

Tijdstip 111:00 

Beeldvorming 

Buiten reîkwïJdtê 

1 

1 

1 

Van Russische zijde zijn nog geen verdere boycotmaatregelen tegen 
agrarische producten afgekondigd. Er zijn in 2014 tegen de westerse 
landen boycotmaatregelen genomen op voedingsmiddelen zoals zuivel, 
vlees, groenten en fruit. Dit als een Russisch antwoord op de westerse 
sancties n.a.v. de annexatie van de Krim door Rusland. Deze boycot is 
nog steeds van kracht. 

: · 1 ( . • l · , ,'· _ ! ,
• 
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Van:5 . . 2:'e ___ @minlnv.nl>
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 15:05 
Aan:5.1.2.e _____

_ @minlnv.nl>;5.1.2.e
5.1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Urgent: ontwikkelingen RF

Ik hou 't maar even tot jullie beperkt. Wellicht kunnen we hierover maandagochtend iets zeggen. 
Deze info komt van de top van BuZa en de collega's daar die aan het sanctiepakket hebben gewerkt
waarbij ook 5.f.2.e en ik hebben bijgedragen! Gr.,

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e @minbuza.nl>
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 14:51
Aan: 5 . .  2.e @minfin.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e @minfin.nl>-;-=5�1:--:.2::-::.�e--=========�;:_..,@minfin.nl>; 
.QS.1.2.e @minfin.nl; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e

=�-�'.__ 

b.1.2.e @minezk.nl>;5.1.2.e i,@minlnv.nl>;5T.2.e 
:-:-;-:-::;::;:= ..... 5.1.2.e @minjenv.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e

5 .. 2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 
.2.e @minbuza.nl>;5.1.2.e ___ @minienw.nl>;5 . .  2.e __ _.

<charlotte-van.baak@minbuza.nl>; Dekkers, Rein <rein.dekkers@minbuza.nl>;
5 . .  2.e @minfin.nl;5 . .2.e @minszw.nl; 5 .. 2.e

5.1.2.e @minlnv.nl>; 51.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e @minszw.nl>; §5.1.2.e @minienw.nl; �5.1.2.e @minienw.nl; 5.1.2.e
5.1.2.e @minocw.nl>
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Urgent: ontwikkelingen RF

Collega's,

@minbuza.nl>

Vannacht kwamen de wetteksten binnen. Deze hebben we vanochtend in alle vroegte van een snelle 
appreciatie voorzien met behulp van EZK, MinFin, l&W en BZ-collega's. Vanochtend was eveneens direct -
een Coreperbespreking in aanloop naar de RBZ die over 10 minuten begint. Daar zullen de sancties
formeel worden aangenomen. Hier onder de terugkoppeling van Coreper, gaarne vertrouwelijk
behandelen.

Hartelijke groet,
5.1.2.e 

+++ 

5.1.2.a





@minbuza.nl>; '5. 'f.2.e 
------- --�------

@minienw.nl>; 5.1.2.e
@minbuza.nl>; 5.1.2.e @min b u z a. n l >; 

@minfin.nl' <5 . .  2.e @minfin.n l>; 5.1.2.e @minszw.nl' <5.1.2.e @minszw.nl>; 
15.1.2.e
5.1.2.e 
5.1.2.e 
Cc:5.1.2.e 

@minienw.nl>; 0.1.2.e 

---

Subject: Urgent: ontwikkelingen RF 

Beste collega's, 

@minlnv.nl>; '51.2.e 
@minszw.nl>; 5.î.2.e @minienw.nl' 

@minienw.nl> @minienw.nl' 5.1.2.e 
@minbuza.nl> 

Jullie hebben ongetwijfeld het nieuws gezien. De situatie escaleert in hoog tempo verder. 

In de bijlage de terugkoppeling van Co re per eerder vandaag. Daarin ook de contouren van het bredere 
sanctiepakket. Dringend verzoek hier strikt vertrouwelijk mee om te gaan. Tegelijkertijd het verzoek om 
de relevante collega's binnen jullie ministeries voor te bereiden. Buiten rei ijd e

----=======--���-� 

Qua EU-sancties is het nu wachten op de juridische teksten die op korte termijn worden gedeeld met de 
lidstaten. Er zal extreem weinig tijd zijn om deze door te nemen en bij te sturen/schaven waar nodig,
hiervoor schakel ik met de meest betrokken collega's. 
De nationale voorbereidingen op de inwerkingtreding van het brede sanctiepakket moeten nu snel 
worden afgerond. Denk aan communicatie naar bedrijfsleven, voorbereiding op mitigerende 
maatregelen, etc. Deze boodschap zal BZ ook tijdens een briefing voor de Ministerraad aan jullie 
bewindspersonen overbrengen. Wij hebben jullie hierbij nodig. 

Weet mij bij vragen te vinden. 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

5T.2.e 

Directie Integratie Europa 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

M: +3165.1.2.e 

From: 5.1.2.e 

Sent: woensdag 23 februari 2022 10:58 
To:5 . .  2.e @minfin.n l>; '5.1.2.e 



@minfin.nl>; '5 . .  2.e @minfin.nl>; 
@minfin.nl' <5.1.2.e @minfin.nl>; '5.1.2.e 

-=
=-

-�"""."""" 

@minezk.nl>; '5.f.2.e @minezk.nl' 5 . .  2.e @minezk.nl>; 
@minlnv.nl' 5:1.2.e @minlnv.nl>; '5.1.2.e 

':='.;�===-@min jenv .n:-;1:->,-:-:. 5:::_;-1.�2==.e=...:.::====--=---@�m:-;i-:-nb;::-u:-::z::a--::. n::;:I>; 5.1.2.e 
@minbuza.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 

---

:5:..:
.1=.2=.e==�·..,,@�m'-'=inc..cb

'.:::
u�za".'.:

.
:'"-'-'
nl>; '5.1.2.e @minienw.nl>; 5.1.2.e __ _. 

@minbuza.nl>; 5:î'."'2.e @minbuza.nl>; 
5. 7.2.e @minf in.nl' 5.1.2.e @m inf in.nl>; 5. @minszw.nl' <5 .. 2.e @minszw.nl>; 
7.:,5:T:'":�.1-::.:-2.=e===::!..:� @minlnv.nl>; ' . .  2.e 
5.1.2.e@minlnv.nl>;5.1.2.e 
Cc:5 . .  2.e 

Subject: RE: Urgent: ontwikkelingen RF 

Beste collega's, 

@minszw.nl> 
@minbuza.nl> 

Ik gebruik deze maildraad graag om de u itkomsten van Coreper g isteravond met jullie te delen, zie 
daarvoor de b ijlage. Ook graag een vriendelijke rem inder voor de deadline voor bijdragen aan zowel de 
CVIN-nota, zie daarvoor de mail onderstaand, en de bredere Kamerbrief om 12:00 zodadelijk. Z ie voor 
dat laatste de bijlage voor degenen die die nog n iet ontv ingen. 

Bij vragen uiteraard bereikbaar. 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

Directie Integratie Europa 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

M: +3165:"1.2.e 

From: 5.1.2.e 
Sent: dinsdag 22 februari 2022 18:06

To: '5.1.2.e 
5.1.2.e @minfin.nl>; '5. 1.2.e 

@minfin.nl' <5.1.2.e 
@minfin.nl>; 

@minfin.nl>; '5T.2.e 
@minezk.nl>; '5.1.2.e @minezk.nl' <5 . .  2.e @minezk.nl>; 

@minlnv.nl'5.1.2.e @min lnv.nl>; '5 . .  2.e 
-===-.:@minjenv.nl>�;�S-=-:.1�.2�.:::::e=���� --===---:@:::-m-:-

in-:b-u_z_7
@minb uza.nl>; 5.1.2.e @min I>; 
@minbuza.nl>; r5� 1.2.e 

@minbuza.nl>; 5.1.2.e 
@minfin.nl' 5.1.2.e @minfin.nl>; 0.f'.2.e 

@minbuza.nl>; 
@minszw.nl' 5.1.2.e 

@min lnv.n l>; '5.1.2.e 
-----



5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minszw.nl> 
57 .2.e =--=-:=----::@:""minbuza.nl> 
Subject: RE: Urgent: ontwikkelingen RF 

In aanvulling op onderstaande uitzet voor de CVIN-nota geef ik jullie graag ter informatie onderstaande 
regeling van werkzaamheden van de TK mee. Hierin staan veel elementen die raken aan jullie 
departementen: uitnodigen bewindspersonen, flankerend beleid, evt. tegenmaatregelen. 

Regeling van Werkzaamheden 
Oekraïne: Er is een kamermeerderheid voor een plenair debat op korte termijn met minimaal M 
over het sanctiepakket en ontwikkelingen in 0ekraïne._Daarbij wordt gerefereerd aan de door 
MP toegezegde brief (n het vragenuur) met terugkoppeling over de besluitvorming over 
sancties. Kamerleden vragen om in deze brief mee te nemen: 

o Potentiele tegenmaatregelen RF (Sjoerdsma, 066)
Buiten reikwïdte

1 

-
1 

1 

1 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

From: 5.1.2.e 
Sent: dinsdag 22 februari 2022 17:30 
To: '5.1.2.e 
5.1.2.e @minfin.nl>; �.i.2.e 

---

@minfin.nl>; '5.1.2.e 
@minfin.nl>; 

5. f.2.e @minfin.nl' 5.1.2.e @minf in.nl>; '5.1.2.e 
5.1.2.e @minezk.n l>; '5.1.2.e @minezk.nl' 5.1.2.,e @minezk.nl>; 
5. f .2.e @minlnv.nl' <5.1.2.e @minlnv.nl>; '5.1.2.e 
-:-::::::==:....: �-.�:_;_,,.----------·-- b 1 @minjenv.nl>; 5.1.2.e @min uza.n >; 5.1.2.e 

=�-

@minbuza.nl>; 5 . .  2.e -;:;:;:;;::;;;==== 
@minbuza.nl>;5.1.2.e 

·----@minbuza.nl>; '5.1.2.e @minienw.nl>; 5.1.2.e 

:--:--:::::==�"":"".7� 
@minbuza.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl>; 

5.1.2.e @minfin.nl' <5.1.2.e @minfin.nl>; 5. @minszw.nl' <5.1.2.e @minszw.nl>; 
-=-====--=�--

-;.;..;.:.=.:..::::..-"......:..:..;c.:..:..c..cl n'-'-v'--'-.=nl> ; '5.1 .2. e
c: . . .  e 

Subject: RE: Urgent: ontwikkelingen RF 

@min l nv. n 1 >; '5.1.2.e ___ )' 
@minszw.nl> 

@minbuza.nl> 









+++ 

5.1.2.a 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-
1 

1 

1 

-

• 

51.2e 

Directie Integratie Europa 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

M: +31 65.1.2.e 

1 

1 

1 





Van: 5.1.2.e @minbuza.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 14:51 
Aan; 5.1.2.e 
5 . .  2.e @minfin.nl>; 5.1.2.e

@minfin.nl>; 
-----"-====:::=::;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....;@min fin. nl>; 

--

5.1.2.e @minfin.nl>; 5 . .2.e 
5. t.2.e @minezk.nl; 5. .2.e @m-:-in-:-ln-v-.n-:1-:; 5:-.1"."'_-::-2. -e-�==-

@minezk.nl>;

@minbuza.nl>; 5.1. 
@minbuza.nl>; 5.1.2.e 

@minjenv.nl>; 
@minbuza.nl>; 5:1.2.e, 

@minbuza.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minienw.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5 . .  2.e 
5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e @minfin.nl>; o.r.2.e 

-----;::=======--==::::; 5.1.2.e @mini nv .n I>; 5.1.2.e 
5:1.2.e @minlnv.nl>;

�5 .... 1-::.2:::.e===��--�@�m_in-'-sz _w_.
-;:
nl>;57.2.e 

-5.1.2.e @minienw.nl>; 5.1.2.e @minienw.nl>; 5.1.2.e 
51�2.e :---:=::::=@�m =i �no=c�w�·=nl>
CC:5.1.2.e @m inbuza .n I> 
Onderwerp: Urgent: ontwikkelingen RF 

Collega's, 

Vannacht kwamen de wetteksten binnen. Deze hebben we vanochtend in alle vroegte van een snelle 
appreciatie voorzien met behulp van EZK, MinFin, l&W en BZ-collega's. Vanochtend was eveneens direct 
een Coreperbespreking in aanloop naar de RBZ die over 10 minuten begint. Daar zullen de sancties 
formeel worden aangenomen. Hier onder de terugkoppeling van Coreper, gaarne vertrouwelijk 
behandelen. 

Hartelijke groet, 
5.1.2.e 

+++ 

5.1.2.a 



.) 

1 

5.1.2.a 

i 

' • 
- ,,. • - • 

\ • • • • ;. \: ,' • � � 
• 

1 •• 

- 1

1 

1 
1 

Cc: 5.1.2.e 
----

Subject: Urgent: ontwikkelingen RF 

Beste collega's, 

Jullie hebben ongetwijfeld  het nieuws gezien. De situatie escaleert in hoog tempo verder. 

@minszw.nl>; 







Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit

SITRAP 

Kenmerk: BPZ·DCC / 21307407 

Opsteller (Departementaal Crisiscentrum) 

Onderwerp !Gevolgen LNV situatie Oekraïne

Datum j28 februari 2022 

Tijdstip j17:00 

Inleiding 
• Dag van 5 van de oorlog: ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds in rap

tempo op.
• De grote steden zijn nog steeds in Oekraïense handen.
• Delegaties van Rusland en Oekraïne onderhandelen momenteel op de 

grens van Wit-Rusland en Oekraïne.
• Als tegenmaatregel op de eerdere sluiting van het luchtruim van Westerse

landen sluit Rusland zijn luchtruim voor vliegmaatschappijen uit 36 andere 
landen, waaronder Nederland.

• Von der Leyen spreekt zich uit voor Oekraïense toetreding tot EU.
• EU hee� gisteren akkoord bereikt over het derde sanctiepakket in korte

tijd, waarmee Russische banken worden afgesloten van SWIFT. Ook
uitbreiding van sancties tegen Wit-Rusland.

• Duitsland investeert de komende jaren 100 miljard in het leger en gaat
zich houden aan de 2% BNP-norm van de NAVO.

Beeld 

Algemene effecten op Nederlands bedrijfsleven 

• Effecten zijn onvoorspelbaar en zullen mede afhangen van de omvang en
duur van het conflict en de getroffen maatregelen, als ook eventuele
tegenmaatregelen vanuit Rusland.

• Nederland zal als open economie voelen dat er sancties zijn ingesteld.
Waar directe effecten als gevolg van het exportverbod beperkt zijn - maar
voor individuele bedrijven wel hard kunnen aankomen - wordt onze
economie vooral ook geraakt door tweede orde effecten waaronder
prijsstijgingen.

• Verschillende sectoren worden reeds geraakt, of verwachten geraakt te
worden. Het gaat om dan ook om de logistieke sector en de agrifood
sector.

• Er is vooralsnog geen directe nationale of Europ,ese compensatie voorzien:
naast het feit dat dit lastig ligt vanwege EU-steunkaders vallen dergelijke
risico's doorgaans onder (te verzekeren) bedrijfsrisico's voor
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Collega's 

5.1.2.e 

dinsdag 1 maart 2022 13:38 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
---

RE: Oekraïne en impact-analyse 

Zojuist met 5.1.2.e (SKI) en WEcR gesproken. We hebben afgesproken dat WEcR eind van de 
week inzicht aanlevert over de stand van zaken tot aan uitbreken van conflict, aangevuld met een 
beschouwing van WEcR experts. Dit geeft dan een (cijfermatige) inzicht in waar de knelpunten 
ontstaan. Inzicht is meer feitenoverzicht deels gebaseerd op handelsdata. Men kijkt dan naar 
handelsaspecten Oekraïne, Rusland en Wit Rusland (import, export, sancties), gevolgen productie 
nationaal en inzicht naar globale productstromen wereldwijd. Bijzondere aandacht in de data voor 
granen/mais, meststoffen (en grondstoffen), arbeid en energie. 
Na deze eerste analyse kunnen we meer gaan kijken naar de lange termijnduiding, die door veel 
onzekerheden veel moeilijker is en meer tijd vraagt, en wat daarvoor van belang is voor 

. beleidsaanpak (hoe raakt het bijvoorbeeld staand beleid met betrekking tot Green Deal/F2F en 
verduurzaming). Dit kan bijvoorbeeld door expertgesprekken WEcR en aantal beleidsmakers. 
Verwachting is dat deze situatie meer een Europese aanpak krijgt, oa. als uitvloeisel morgen van de 
virtuele Landbouw en Visserij raad. 

Met deze gefaseerde aanpak willen we snel over meet feitelijke basis beschikken, die we kunnen 
aanvullen/matchen met ervaren knelpunten. Insteek is ook dat resultaat openbaar wordt, zodat 
iedereen naar eenzelfde data kan refereren. WEcR kan dit ook presenteren/op hoofdlijnen toelichten 
bij eventueel bedrijfsleven overleg als we daar op in willen zetten. 

Groeten, 
5.1.2.e 

Van: 5"1.2.e 

Verzonden: maandag 28 februari 2022 17:11 

Aan:5.f2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 51.2.e 
===:====----

@min l nv. n l >; 5. f2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 57 .2.e 

Onderwerp: FW: Oekraïne en impact-analyse 

Ter info, over wat LTO doet, minder vergaand maar wel goed. 

@minlnv.nl> 

Wacht even op uitkomst gesprek 5_1.2.e (strategie/SKI) met WEcR, hoor ook graag van s.1.2.e 
de contactgegevens van 5.î.2.e van BZ (dan wel waar ze precies mee bezig zijn, s.1.2.e kende 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Beste collega's, 

5.1.2.e 
woensdag 2 maart 2022 11:56 
5.1.2.e 

--��---

5.1.2.e 

@minbuza.nl'; 5.1.2.e 

RE: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Wat mij betreft is het moment er nog niet om te gaan praten over 'financiële hulp' (aan wie ... ?) ! Moet 
er dan iemand geholpen worden ... ? Volgens mij geldt dit eerste plaats de Oekraïense bevolking ... 
Als er over financiële instrumenten t.b.v. agrarisch bedrijfsleven wordt gesproken dan m.i. in EU-kader 
5,2j 

Hetzelfde geldt voor financiële compensaties n.a.v. de sancties voor bedrijven in onze sector! Er zal 
een deel van de schade incidenteel en een deel van de schade structureel zijn. Over totaal en 
verhouding tussen deze componenten is nog niets te zegen 5.2. 

Gr., 5.1.2.e 

Van:5T2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 11:43 
Aan: 5.1.2.e 
5.1.2.e @minbuza.nl' 

@minbuza.nl>; 5. i . .  e 

@minlnv.nl>; 
@min buza .:n-;:l>-;::5:::;_ ;:_2�_::;e===�@m i nbuza. n 1' 

51.2.e 
@minlnv.nl> 

@minlnv.nl> 

@minlnv.nl>; 5 . .  2.e 

Onderwerp: FW: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Dag allen, 

De minister zal aansluitend aan de Raad vanmiddag een persmoment hebben op verzoek van o.a. ANP, 
Telegraaf, NOS en AD. 

17 

DCC heeft al een voorzet gemaakt voor de spreekpunten, maar verzoekt nog om inhoudelijke A 
aanvullingen en aanpassingen. Zouden jullie mee willen lezen en eventuele opmerkingen in tracs naar W 
mij sturen? 

Alvast bedankt en groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 11:34 
Aan: 5.1.2.e ___ ___ @minlnv.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Bijgevoegd een korte voorbereiding voor het persmoment. Wil jij een inhoudelijke check doen en 
aanpassen/aanvullen waar nodig? 
Kan zijn dat ik zo nog met aanvulling kom n.a.v. persbeeld Brussel. 



Groet, 

5.1.2:ë 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

5.1.2.e 
woensdag 2 maart 2022 14:10 
5 . .  2.e 

;;:::==-5 . .  2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minbuza.nl'; 5.1.2.e 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

RE: Voorbereiding persmoment na extra ·Raad Landbouwministers 
Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers-AL-HE.docx 

Van mijn kant verdere invulling van de vragen hier in toegevoegd. 
5.12.a 

Gr. 5.1.� 

Van:5.1.2.e ______ @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 13:19 
Aa 

5.1 
@minlnv.nl>;5.1.2.e 

@minbuza.nl' 5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 
� @minlnv.nl>; 5 . .  2.e 

_____ 
@minlnv.nl>; 

@minbuza.nl' 5 . .  2.e @minbuza.nl>; '51.2.e @minbuza.nl' 

____ @minbuza.nl>; '5
:..
._1.:

.2
.:.:
.e

=:=-:::;-:�;:-"@minbuza.nl' <5.1.2.e ===-- @minbuza.nl>;
'5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 

--------�--- -------

5.1.2.e @minlnv.nl> 
CC: 5:l .2.e ___ @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Hierbij aantal suggesties mijnerzijds in aanvulling op eerdere reactie (geel gearceerde vragen). 

Ik neem s:l:2.e even mee vanwege verwijzing naar opdracht voor WeCR in suggestie antwoord 

Groet, 
5.f.2.e

Van:· . .  2.e ___ @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 12:43 

.2.e ___ @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl' 

1---"-=:::��::::-�::......:====-@minlnv.nl>; . .  2.e 
5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 

::;::::==-::::=-:-� 
'5.1.2.e @minbuza.nl' <5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minbuza.nl>; 0.- .2.e 
CC:5 .. 2.e @minlnv.nl> 

@minlnv.nl>; 
@minbuza.nl' 

@minlnv.nl>; 
@minbuza.nl' 

@minbuza.nl> 

Onderwerp: FW: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 
Urgentie: Hoog 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
woensdag 2 maart 2022 15:36 

5.1.2.e 
@minbuza.nl'; 5.1.2.e 

CC: 

5.1.2.e @minbuza.nl'; 5.1.2.e 
5.1.2.e ---====--@minbuza.nl';5 . .  2.e 
5.1.2.e 
o.1.2.e

@minbuza.nl'; 

Onderwerp: RE: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers-en weer
aanvull ingen hier op

Bijlagen: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers-AL2-
HE FvdP.docx

En mijn aanvul lingen hier weer op. 

O.a. nav verslag pleinair debat maandag, mail over opzet RVO-loket en voorbereiding instructie TPC
(info BHOS).

Met vriendelijke groet, 
ó.1.2.e 

M: 06-5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:20 

@minlnv.nl> 

Aan:5.1.2.e_
=====

--- @minlnv.nl>;5.1.2.e @minlnv.nl>; 
5. l.2.e -

--==::===@minlnv.nl>; 5.1.2.e @minbuza.nl' 
5:-1 .2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e . .......;.;;;;;;;;:;;;;:-- @minlnv.nl>; 
5.1.2.e @minbuza.nl' <5. -r.-2.e @minbuza.nl>; 57 .2.e @minbuza.nl' 
5.1.2.e @minbuza.nl>; 5.1.2.e ___ @minbuza.nl' <5.1.2.e =�=;-

@minbuza.nl>;
5.1.2.e ______ -�-� @minbuza.nl>;5.1.2.e 
5.1.2.e @minlnv.nl> 
CC:51".'2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Enkele toevoegingen en correcties van mijn kant. 
Gr. 5.1.2.e

57.2.e 
Beleidsmedewerker Agro-Economie 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwal iteit 
+3165 . .  2.e

Van:5:l.2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:10 
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Aan: o.f.2.e 
51.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl>;' . .2.e @minbuza.nl' <5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minbuza.nl>; 

@min buza. nl' <5.1.2.e--==:::::;;@�rn:-;-:in::cb:--:-u:::za.nl>; @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minbuza.nl' <5:1.2.e @minbuza.nl>; '5 .. 2.e @minbuza.nl' 

:-:-:=�--@minbuza.nl>; '5.1.2.e @minbuza.nl>; 
-----

@minlnv.nl> 
CC:5.1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

Reeds beoordeeld in dit doe 18 



Voorbereiding persmoment na extra Raad Landbouwministers 

TiJdst1p: PM 
Inloggen via: 
Aanwezige woordvoeraer: S7 2

.-
-�_..., 

, Voorop staat dat we de Russische agressie In OekraTne eensgezind moeten tegengaan en 
daarom steunen wij de snelle maatregelen die op EU-niveau worden genomen . 

• 

• 

• 

• 

• 

Builon roi ijd-,..,.__�-----' 

■ 

■ 

Q: Wat zijn de gevolgen van de oorlog en de sancties voor export en dus voor 
Nederlandse boeren? 
A: Er is geen agemene sanctie op de jmpprt en export metl;lil; Oekra,ne. Wel is het bestaande 

importverbod voor de Krim en Sebasteool uit gebreid met de regio's Donetsk en Loehansk. 
Ruslanq heeft aAQeFi!1Jas wei een imoortban oo veel Europese landbouwproducten afgekondigd als 
tegenmaatregel van EU-sancties ingesteld na de Krimbe2ettino In 2014. Finançiele transacties met 
Rusland zijn nu verder aan banden gelegd als gevolg van nieuwe sancties. 

19a 

5.2. 

51.1.1>, 5 2.1 

rs1��-�:_-_-:.:-.:-.:-.:-.:-.:-.:-::.:-:.:-.:-.:-.:-:.:�--� 



Q: Hoe denkt Nederland over steun voor Europese boeren en compenseren van 
sectoren voor sancties? 
A: Dat is nu nog niet aan de orde. Ik steun de Comm1ss1e om de markten nauw te monitoren. 
De effecten zijn daarbij ook sterk sectorafhankelijk. Afhankelijk van het beeld de komende thd 
zullen we moeten zien waar grote marktverstoringen optreden en of. en zo 1a. welke maatregelen 
kunnen helpen om iets van die verstoringen op te vangen. 

Q: Politica bericht over Spaans verzoek aan Commissie om te komen met 
maatregelen om toegang tot oa diervoeder te garanderen. Een exportstop en 
prijsstijgingen zouden de sector keihard raken. Steunt Nederland dit verzoek? 
A: Nederland ,s ronduit teaen bet iostelleo van Ell exportverboden anders dan die voor de 
uitvoer naar Rusland zim ingesteld. zeker voor kritische goederen. zoals voedsel dat voor veel 
landen essentiële goederen znn. Neder1and steunt op dit moment de commissie dat nauwe 
monitoring nod ig is. 

Q: Komt de voedselvoorziening in gevaar? 

-

A: De voedselvoorziening in Nederland komt niet in gevaar. en heeft ee,;éefafgelooen iaren 
latenl zien erg robuust te zijn. 'lee At:1 !':JA ee !Je. ol�eA eepeFkt, we importeren granen uit Rusland 
die mogelijk tegen hogere prijzen ingekocht kunnen worden bij andere handelslanden. Wel zijn de 
stijgende grondstoffen- en energieprijzen een zorgpunt voor producerende ondernemers, ElaaM 
daarom houdt het kabinet de ontwikkeling van de priJzen en de gevolgen voor bednJven scherp m 
de gaten en overleggen we Intensief hierover 10 furooees verband A>eni�eFen we ela€Jeli:il(s hee we 
elaaFiA in maatwerl! l�1:1nnen ,·een!ien, 

Q: Worden ond ernemers gecompenseerd voor schade door sancties? 
A: Onze eerste gedachten, hulp en inzet gaat uit naar de situatie in Oekraïne, de mensen en 
ae gezinnen daar. Zoals minister Hoekstra afgelopen maandag in het debat heeft aangegeven is 
het instellen van de sancties gedaan is omdat het hier gaat over vrede en veiligheid. 
We hebben vanmiddag met de Commissie voor het eerst gesproken over wat deze situatie voor 
gevolgen heeft yoor de voedselproductie en voedselvoorziening. Dat brengen we nu allemaal In 
kaart. De verwachting 1s wel dat er significante effecten zullen zijn voor de markt. 
Afhankelijk waar die verstoringen zich voordoen en wat de omvang is. zullen we in Europees 
verband zeker spreken of maatregelen nodig zijn die die verstoringen kunnen aanpakken. Maar om 
over compensatie van schade te spreken is het nu nog te vroeg.[graag aanvulle·1J 

Q: Hoe bereiden we ons in Nederland voor op eventuele negatieve gevolgen met 
betrekking tot de interne voedselvoorziening? 
A: Voor nu is er geen reden tot zorg, we monitoren dagelijks en spreken regelmatig met de 
sectoren over de eventuele negatieve gevolgen. 

,.- s: ;;;;;;;2.;;;;,================;;;;;I 
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Q: Kunnen landbouw/voedselvoorzieningsbedrijven nog wel zaken doen met 
Rusland als het financieel verkeer wordt stilgelegd door sancties? 
A: De handel kan zeker geschaad worden door eventuele internationale sancties, dit heeft met 
name betrekking op eventuele financiele afwikkeling en transacties zo IS de verwachting. Het is 
goed om hier als individuele ondernemer rekening mee te houden, op de RvO-website. [info over 
contactpunt bii RVOJ 
De RvO zal zo spoedig mogelijk 1 loket met 1 telefoonnummer openen voor ondernemers met 
vragen over sancties n.a.v. Rusland en Wit-Rusland: de landendesk voor Ruslan wordt uitgebreid. 
De RVO verwijst zo nodig ondernemers door naar D:>uane. KvK. NVWA. NVO-NCW of MKB-NL. 

Q: Op 7 augustus 2014 stelde Rusland al een importverbod in op Nederlands· en 
Europese producten heeft dit conflict hier nu verdere invloed op? 

A: \'aA R:1:1ssise�e i!IJEle z1JA Ae§ geeA •;eraeFe llO'fCOtAîaaeregeieA te!jeA ag@F1sel'1e 13rea1:1cteA 
a�gelEeAEl,get. Er zijn in 2014 tegen de Westerse landen boycotmaatregelen genomen op 
voedingsmiddelen zoals zuivel. vlees, groenten en fruit. Dit als een Russisch antwoord op de 
westerse sancties n.a.v. de annexatie van de Krim door Rusland. Deze boycot is nog steeds van 
kracht. Van Russische zijde znn nog geen verdere boycotmaatregelen tegen agrarische producten 
afgekondigd. 

Q: Rusland is de grootste exporteur van kunstmest die cruciaal is voor de 
voedselvoorziening, op welke manier kan deze impact opgevangen worden om de 
(internationale) voedselproductie op peil te houden? 
A: De export vanuit Rusland naar internationale afnemers van kunstmest zat niet worden 
stopgezet, wel kunnen betaling/financiering door ontvangende landen bemoeilijkt worden door 
eventuele internationale sancties. 
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Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Miniscerie van Ju.sricie en Veiligheid 

Departementaal vertrouwelijk 
Analyse 

Situatieschets & Dulding Ontwikkelingen Oekraïne en Nationale Veiligheid 
28 februari 2022 - 1.2:00 

Het doel van de S&.D is dat het op interdepartementaal niveau een integraal beeld geeft van de 
ontwikkelingen rond Oekraïne met relevantie voor de nationale veiligheid (NV), Het beeld dat in de S&.D 
wordt geschetst, is gebaseerd op openbare informatie. Daarnaast wordt in de S&D waar mogelijk 
informatie gebruikt van partners en de NCTV. waar dit van toepassing is, wordt dit specifiek vermeld. Voor 
de S&D is geen gebruik gemaakt van monitoring van sociale media. 

5.1.2.i 

De S&D is opgebouwd aan de hand van zes inzetmiddelen die Rusland tegen Oekraïne, NAVO, EU(
lidstaten) kan inzetten en die de NV negatief beïnvloeden. Deze komen uit het rapport Dreigingsbeeld 
statelijke actoren van de AIVD, MIVD en NCTV. Bij elk inzetmiddel worden recente ontwikkelingen 
geschetst, geduid en wordt een doorkijkje gegeven naar mogelijke gevolgen voor NV en kantelpunten. 
Naast de inzetmiddelen wordt ingegaan op de maatschappelijke reactie in Nederland. 

Hoofdpunten 
Het geïntegreerd gebruik van middelen en actoren om strategische doelstellingen te bereiken, grotendeels onder het 
niveau van openlijk gewapend conflict, wordt hybride conflictvoering genoemd.1 In deze S&D staan zes lnzetrniddelen
centraal die in de huidige situatie worden ingezet en kunnen worden ingezet door Rusland en het Westen. Deze worden 
vóór het uitbreken van militair conflict gebruikt, maar zeker ook na het uitbreken van militair conflict, ter ondersteuning 
daarvan. u Het gaat om de volgende inzetmiddelen: 

,-.........

• Diplomatiek: opnieuw zware sanctiepakketten voor Rusland, onderhandelingen Rusland - Oekraïne leveren geen
concrete toezeggingen op.

• Economisch: EU sluit een aantal Russische banken af van SWIFT. Gasvoorraden H-Gas in Nederland 7,10/o Gasunie
zet extra stappen om de leveringszekerheid van gas voor NLD veilig te stellen, onderzoekt ook op korte termijn
mogelijkheden om de importcapaciteit voor LNG in NLD te vergiroten, stijgende prijzen van olie, gas, tarwe en maïs.

Bult!\,.�. 

• 5.1.2.a

Departementaal vertrouwelijk 1 

20a 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

,,,,�--------------------------------------------,

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Departementaal Vertrouwelijk 2 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Buiten reikwijdte 

1 

1 

1 

1 

2 Inzetmiddel Diplomatiek: Opnieuw zware sanctiepakketten voor Rusland, .1.2.a 

In het weekend was sprake van een snè
î

le uitbreiding van het aantal sancties op Rusland. De EU, VS, VK en andere landen 
kondigden nieuwe sancties af. Buiten re1l<w1jclte 

" Het Chinese ministerie van BZ heeft 

5.1.2.a 

Buiten re1Kw1Jate 

3 Inzetmiddel Economisch: EU sluit een aantal Russische banken af van SWIFT. Gasvoorraden H-Gas in 

Nederland 7,1% Gasunie zet de komende tijd extra stappen om de leveringszekerheid van gas voor NLD veilig 
te stellen, onderzoekt ook op korte termijn de mogelijkheden om de importcapaciteit voor LNG in Nederland te 
vergroten, stijgende prijzen van olie, gas, tarwe en maïs. 

Afgelopen weekend kondigde de EU, in gezamenlijkheid met de VS, Canada en het VK dat ze een aantal Rus sische banken 
afsluiten van SWIFT, waaronder de Russische centrale bank. xv 
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•· Het uitsluiten betekent in feite dat die Russische banken geen toegang meer hebben tot de internationale financiële
markten. Rusland werkt al jaren aan een alternatief voor SWIFT, het SPFS-systeem. Daarmee wordt nu 20 procent van de 

1 

1 

binnenlandse betalingen geregeld, maar als veNanger van SWIFT is het nog lang niet toereikend. xvi 
,fflr*� 

Invoer van olie en gas uit Ruslandblijft voor oplg mogelijk. Dat maakte minister Hoekstra duidelijk in een debat. 
Als gevolg van de aan Rusland opgelegde sancties is de Russische roebel gekelderd en stijgen de prijzen van o.a. olie en 
gas, maar ook van tarwe en mais. De gasprijs steeg tot €127/mwh, maar daalde daarna weer iets naar €108. Op het 
hoogtepunt van de 'gascrisis' in september 2021 lag deze prijs (kort) rond de €160. Zowel de olie- als maisprijzen stegen 
met 5%, voor tarwe gold een stijging van 8,7%.)()( 
Nederlandse bedrijven worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen door de oorlog in Oekraine: stijgende 
energieprijzen, aanvoer van grondstoffen (bijv. mineralen, titanium en ijzererts) is onzeker, logistieke problemen, sanctiesxx1 

Op vrijdag is een petitie gestart het stopzetten van gascontracten van gemeenten en waterschappen met Gazprom. De 
petitie is inmiddels 70.000 keer ondertekend. xx,, 

5.1.1.b 

1 

• Buiten reikw1Jdte •eikwijote

Buiten reikwijdte 

1 
Burten reik',,ijdte 

• 

• Het afkonaigen van harde sancties tegen Rusland zal mogelijk tegensancties uitlokken. Rusland zal westerse acties 
zoveel mogelijk spiegelen, maar deze acties zullen ove,wegend asymmetrisch zijn 

Kante/punten 

• Tegensancties Rusland .
• ••
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1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

6 Buiten reikwijdte 

(Informatie BZKj:"'äe EU is voornemens om mediaberichten van Russische media Russia Today en Sputnik tijdelijk te 
blokkeren om de verspreiding van desinformatie in de EU vanuit Rusland tegen te gaan. Youtube en Meta besloten eerder al 
om de toegang deze media op haar platforms te beperken.""" 

Duiding: Buiten reikwijdte 
,----

voornemen EU om tijdelijk 

Russische mea,aber,chtgeving an maatschappelijke reactie ter weeg brengen in anti-overheidskringen. 
ttnr•� 

1 

(Informatie BZK): mocht aeEU inder'ëläad'
f

osïuiten om de meëffabericntgeving vanuit Russia Today en s'"·p-u""t-n"'lk-t'"'e-b;>"IJ'""ok�k""e"ren, 
kan dit een maatschappelijke reactie ter weeg brengen in anti-overheidskringen. 

5.1.1.1:i 
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Maatschappelijke reactie: petitie tegen contracten Nederlandse overheden met Gazprom, demonstraties in 
Europese landen, vier op de tien respondenten van de flitspelling maakt zich {heel) veel zorgen over de gevolgen 
van de situatie in Oekraïne. 

Naar verluidt worden Kamerleden inmiddels 'bedolven' onder e-mails van bezorgde ondernemers. Zij maken zich zorgen 
over de sancties die Rusland krijgt en de effecten daarvan bij hen.""'" 

•en,-. .,_ 

1 

1 

·--·--------------�------------,

1 

1 

xi Statement by PresicÎent von der Leyen on further measures to resporiä to theRussian invasion of Ukraine (27 /2) 
xii China noemt sancties tegen Rusland illegaal (NOS, 28/02) 
Bui en re11<wija e 

;..-----

xv AantarRussisëhe6anken wordt verwijdêrcl uit Swi� (NRC, 2672) 
xv, Westen zet aantal Russische banken uit betalingssysteem (NOS, 27 /2) 

llblÎ'� ---------

• 

■ 

■ 

• 

■ 

xx,v Meta's Ongoing Efforts Regarding Russ1a's Invasion of Ukraine (Meta, 26/2) 
xxv Ukraine recruits "IT Army" to hack Russian entities, lists 31 targets (Bleeping computer, 28/2) 
xxvi YouTube blokkeert Russische media (BNR, 1/3) 
xxvii Vrees voor 'boemerangeffect' bij sancties op Rusland (BNR, 25/2)
-i•� 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

�1.2.e 
donderdag 3 maart 2022 17:53
5. i.2.e 
(5 .. 2.e 
RE: Situatierapport Oekraine nr 3. 

Bijlagen: Situatierapport gevolgen LNV crisis Oekraine nr.3 {03-03-2022).docx

Dank allen!

Ik heb jullie opmerkingen zo goed als mogelijk overgenomen en verwerkt. Zie bijgevoegd voor het
eindresultaat.

Nav opmerking 5.1.2.e of we besluit minister willen hebben over hoe omgaan met export en contacten
Rusland: wel iets om over na te denken volgens mij aangezien het een beetje blijft hangen in het 
interdepartementale. Voorlopig lijn afgesproken om alleen strikt noodzakelijke door te laten gaan,
maar er geldt natuurlijk geen compleet handelsverbod. 

-
@ o.1.2.e kan jij de SITRAP doorsturen naar de bwp?

Groet,
5.f.2.e 

Van: 5.1.2.e 
-------------

Verzonden: donderdag 3 maart 2022 17:24
@minlnv.nl>

Aan: 5. � .2.e @minlnv.nl>;5T2.e 
5 . .  2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e ===--

----
@minlnv.nl>;5.1.2.e

5.1.2.e @minlnv.nl>
CC:5.1.2.e_____ ____ @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Situatierapport Oekraïne nr 3.
Urgentie: Hoog

s.1.2e, zie bijgevoegd enkele opmerkingen. Heb niet de kans gekregen het volledig te lezen (ik neem 
aan dat je het zo wilt versturen). Hopelijk helpt dit - ben nog telefonisch bereikbaar voor toelichting.
Gr. 5.1.2.e

5.1.2.e
Beleidsmedewerker Agro-Economie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+31651.2.e

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 17:06 
Aan: 0.1.2.e @minlnv.nl>; . t2.e

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e
57.2.e @minlnv.nl> 
CC: 5 .. 2.e 

---- @minlnv.nl>
Onderwerp: RE: Situatierapport Oekraïne nr 3.

@minlnv.nl>; 5.1.2.e
_____ ..... 
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Dan Ik 5.1.2.e

Hierbij mijn aanvullingen. 

Van:5.1.2.e ____ @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 16:35 

Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl> 

Onderwerp: Situatierapport Oekraïne nr 3. 

Ha allen, 

@minlnv.nl>;5.1.2.e 

@minlnv.nl> 

Zie bijgevoegd concept Sitrap nr.3. Willen jullie nog even meelezen? 

@minlnv.nl>; 51.2.e 

In het bijzonder graag nog een korte terugkoppeling toevoegen van relevante overleggen. 

Groet en alvast bedankt! 

5.1.2.e 

Departementaal Crisis Centrum (DCC) 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 06-S:-1.2.e 

@minlnv.nl 



Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Tijdstip 

Inleiding 

Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC / 21307407 

5.1.2.e 
c:::: 

(Departementaal Crisiscentrum) 

!Gevolgen LNV situatie Oekralne

13 maart 2022 

117:00 

Dag 8 van de oorlog: de opmars van Rusland gaat nog traag. De 
weerstand van Oekraïne lijkt vooralsnog effectief. 

• Vandaag vindt een tweede onderhandelingsronde plaats tussen de
Oekraïense en Russische delegaties.

1 

Minister President Rutte noemt namens het kabinet de situatie in Oekralne
verschrikkelijk en "de Russische agressie totaal ongekend".
5T.2.a 

Beeld LNV 

• Momenteel wordt hard gewerkt alle gevolgen in kaart te brengen voor de
agrosector. Wageningen Universiteit (Economie Research) is gevraagd een
impactanalyse op te stellen voor de Nederlandse/Europese agrosector. De
eerste analyse 'Inzicht in de handelsrelatie van NL en Ukraine, Rusland en
Belarus voor agrarische producten en voedingsmiddelen' wordt morgen
verwacht.

• Er is een behoefte aan duidelijkheid hoe om te gaan met contacten
Rusland: mogen wij als Nederland bijvoorbeeld nog export certificeren
richting Rusland en Belarus? In afwachting van nationale
richtlijn/aanwijzing (van BZ) hoe om te gaan met cont act Russische
overheid hanteert LNV de volgende lijn: 'Contacten worden opgeschort,
alleen het verplichte/noodzakelijke vindt doorgang'.

• Om getroffen ondernemers vanuit één centraal overheidsloket van
informatie te voorzien wordt een gezamenlijk klantcontactcentrum (KCC)
opgericht. Vragen worden zoveel mogelijk beantwoord door RVO middels
het KCC en de sanctiespagina. Vanuit het KCC kunnen ondernemers
worden doorverbonden met o.a. NVWA, KvK, Douane, VNO-NCW, MKB
NL, BZ 24/7, 1400. 
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Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Tijdstip 

Inleiding 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC/ 21307407 

5.1.2.e 
c::= 

(Departementaal Crisiscentrum) 

!Gevolgen LNV situatie Oekraïne

17 maart 2022 

117:00 

• Dag 12 van de oorlog: verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer 
onder vuur genomen. Volgens leger Oekraïne bereidt Rusland zich voor op 
bestorming Kiev.

• De derde onderhandelingsronde tussen Rusland en Oekraïne vindt
vandaag plaats.

• Vanuit de steden Kiev, Marioepol, Charkov en Soemy zijn humanitaire
corridors ingesteld om de burgers te evacueren.

• Oekraïense bedrijven worden verplicht exportvergunning aan te vragen
voor tarwe, mais, zonnebloemolie, pluimvee en eieren. Uitvoer wordt
hiermee beperkt.

• Vanuit Oekraïne komen signalen over tekorten aan voedsel en brandstof.
• Aardappelprijzen in Oekraïne stijgen snel. Waar een zak aardappelen twee

weken geleden nog 0.30 euro per kilo kostte, wordt hier nu 1,30 per kilo
voor betaald.

• Wageningen Universiteit heeft op verzoek een eerste concept rapportage
aangeleverd welke inzicht geeft in de handelsstromen van agrarische
producten tussen Oekraïne, Rusland, Nederland en de EU.

• Hongarije heeft een exportverbod voor graan afgekondigd (ondanks dat
dit niet kan en mag in de EU).

Beeld LNV 

1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

- Bijlagen:

Buiten reikwijate 

Grt, 5.1.2.e 

Van: 5. 1.2.e 

5.1.2.e 
woensdag 9 maart 2022 15:42 
ó.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: Een aan U geadresseerde kopie van brandbrief aan de Minister van 
Landbouw van het Zeeuws Land & Visco llectief 
Brief aan minister Staghouwer - compensatie brandstofprijs vissersv loot 
8.3.2022.pdf 

@minlnv.n l> 
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:16 
Aan: 5.1.2.e __;;====-:-;;:@minlnv.nl>; 5.1.2.e
o.1.2.e ==---... @minlnv.nl>; 5.1'-:;.2;:_:;e ====-��-- @minlnv.nl>;

@min lnv.n l>; 5 . .  2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
�----.;;;;;;;;;:;;:�.!...:..-- .:-::7.::-:--�======--=- --:=:-:---:--:----:-

@min lnv.n l>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 
@min lnv.nl>; Ö.1.2.e 

---======---@min l nv. n l >; 5.1.2.e @minlnv.nl>;5.1.2.e 
;:::::====-------======-@minlnv.nl>; 5. _;;::2-:.e--:========---.@minlnv.nl >; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minlnv.nl>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 

------===:---=:;:._ @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
--- ----=:::::-----:� 

@minlnv.n l>;5.1.2.e @min lnv.nl>;5.1.2.e 
====-- -::-;:-:��:;=:====::;;;......... -----@minlnv.n l>; o.1.2.e @min lnv.nl>; 5.1.2.e 
.___,-�====---:::@:--m�i:-n-:-

ln-v -.n-:-1>; 5. .2.e -==:.....-========:::;-:@minlnv.n l>; 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minbuza.n l>; 5.1.2.e @min lnv.nl>; 
_;;;;;;;;;;;;;;;;;=====-:....::::::..:__ @minlnv.n l>; 5.1.2.e @minlnv .. nl>; 

·----"""'"::=====---
5.1.2.e -====::::- @minlnv.n l> 
CC:5.1.2.e ___ _ __ @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: Een aan U geadresseerde kopie van brandbrief aan de Minister van Landbouw van het 
Zeeuws Land & Viscollectief 

Beste leden van het marktteam, 

24 









1.-' 

r. 

Het feit dat ondernemers besluiten hun vissersvaartuigen voor de kant te leggen heeft, zoals gezegd, 

ook enorme gevolgen voor hun opvarenden. Momenteel is het nog niet in te schatten wanneer de 

brandstofprijs weer op een dergelijk niveau is dat er rendabel kan worden uitgevaren, maar als dat 

moment te lang duurt kan dat betekenen dat bemanning niet terugkeert op de vissersvloot. Mocht 

dat gebeuren, dan is het volgende probleem daar. 

Oproep voor compensatie voor de visserijsector 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om een direct voor de visserijsector beschikbaar 

komende compensatie voor de gestegen brandstofprijzen in overweging te nemen. Het is essentieel 

om de visserijvloot haar werk te kunnen laten doen en een bijdrage te leveren aan de 

voedselvoorziening. Wij verzoeken u om over dit onderwerp ook contact te zoeken met de Europese 

Commissie zodat er naast een nationale regeling EU-breed naar oplossingen kan worden gezocht 

voor de visserijsector. 

Wij horen graag uw reactie en zijn graag bereid tot een nadere toelichting. Tenslotte merken we op 

dat we delen van de inhoud van deze brief publiceren via een persbericht om het probleem voor de 

visserijvloot breed kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 

5.1.2.e 
5.1.2.e Nederlandse Vissersbond 

5.1.2.e 

5.1.2.e PO Delta Zuid 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
Nathanaël Middelkoop 

Wethouder Gemeente Urk 

5.1.2.e 

5.1.2.e Internationale Garnalen PO 

Rousant U.A. 

5.1.2.e 

5.1.2.e PO Texel 

5.1.2.e 

5.1.2.e Coöperatieve Producenten 

Organisatie Wieringen 

5.1.2.e 





Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Rubricering 

Inleiding 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Ken merk: BPZ-DCC / 21307407 

s1.2-=.e--- (Departementaal Crisiscentrum) 
r::: 

jGevolgen LNV situatie Oekraïne 

110 maart 2022 - 17 .00 

!Departementaal Vertrouwelijk

• Dag 15 van de oorlog: zeven corridors waardoor mensen diverse steden
kunnen proberen te ontvluchten.

• De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland hebben
vandaag met elkaar gesproken in Antalya. Er is gesproken over een
algehele staak-het-vuren van 24 uur, maar er zijn geen concrete
toezeggingen uitgekomen.

• De Russische regering heeft export van ruim 200 producten verboden,
waaronder auto's, medische goederen, telecomapparatuur, containers en
turbines.

Beeld algemeen 

1 Buiten reikwi dfe 

-"---=--=--=--=--=--=--=--=--:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.7..-.:-:.-:.-:.-:.--::.�-:.-::..,�-��-�--------� 

1 

• Economisch: effect westerse sancties op Rusland groot, maar ook grote kosten voor Westen.
Gastoevoer vanuit Rusland stabiel, Europa zet in op verder afschalen energie-afhankelijkheid
Rusland.
Buiten reil<wgäte
------====---======--===-=-=-=-=-=--=-----:==--����---��

• Beïnvloeding/inmenging: EU weert Russische staatsmedia om desinformatie tegen te gaan.
1 Bu en rell<w die 

Buiten reikwijdte 

1 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

5.1.2.e 
maandag 14 maart 2022 09:58 
o.-r:-2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: [Ter info] Beantwoording Motie Van Haga 
Bijlagen: CVIN motie van Haga (Macro)economische impact situatie Oekraïne en 

mogelijke sancties MP.docx 

Dag�, 

Fijn dat ik hierop kan meekijken. Ik heb het snel doorgelezen en geen grote opmerkingen, behalve een 
kleine tekstuele opmerking. 

Buîten reikwijdte 

Groetjes, 
5.1.2.e 

Van: 5:C .e @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 2022 08:16 
Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 

---

l@minlnv.nl>; '5 . .  2.e @minlnv.nl>; '5.1.2.e 
------ @m inlnv-_-:-n;-:-1>-; -=s.::;:;.2;;:_:::e=::;;::::;;;:;:;;:;;:;:;;:;;:;:;;:;;:;:;;:;;__ @min I nv. nl>; '5.1.2.e 

---�---------

@min l nv. n l > 
CC: 5 . .  2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: [Ter info] Beantwoording Motie Van Haga 

Prima, 

Ik heb enkele opmerkingen van §.1.2.e, ontvangen (niet alles overgenomen, alleen de essentiele) en 
aangevuld. Buiten reikwiate 

___ Het broodvoorbeeld is ook niet de meest handige (overigens wel bekend 
bij ons, wordt ook meegenomen in de analyse van WEcR), denk dat veevoer en kunstmest effecten 
bepalender zijn voor de economie (en indirect huishoudens). Ik stuur de kamerbrief van de 
geannoteerde LVR en het WEcR rapport mee, hoewel ik die al wel aan o.f.2.e had gestuurd. 

Ik wil hem wel graag zsm terugsturen, dus 5.f.2.e , graag a.s.p. je reactie in de bijlage. 
Gr. 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 2022 07:23 
Aan: 5 . .  2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minlnv.nl>; 
5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e ==;;;���

=====
=;@minlnv.nl>; 

5:"1.2.e _______ @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl> 
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CC: 5.1.2.e ___ @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: [Ter info] Beantwoording Motie Van Haga 

Hi 5.1.2.e , 

Ik stuur het stuk ook even door naar5.1.2.e , hij kan vanuit ons team mee kijken als het gaat om 
economische analyse en statistiek. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
-------

@minlnv.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:53 
Aan:5.î.2.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl>; STI.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 
-==___:.::..=:: 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 

CC:5 . . 2.e __________ @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: [Ter info] Beantwoording Motie Van Haga 

@minlnv.nl> 

Misschien handig als jullie meelezen. Volgens mij zitten we niet bij de vierhoek, maar opmerkingen zijn 
welkom .. 

Van: 5.1.2.e @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:34 
Aan:5.1.2.e _____ @minlnv.nl>;5.1.2.e 

minlnv.nl> 
cc:· . . .  e @minezk.nl> 
Onderwerp: [Ter info] Beantwoording Motie Van Haga 

Hi 5.1.2.e 

Eerder hebben wij contact gehad over de beantwoording van de Motie Van Haga. Wij zouden nog een 
recente versie met jullie delen. Zie bijgevoegd de versie die voorligt in de Ambtelijke Vierhoek en de 
CVIN komende week. 

Groet, 

5. f.2.e
Beleidskwaliteit- en -evaluatiecommissie (BEC) 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Algemene Economische Politiek (AEP) 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
M: +31 (0) 6 5.1.2.e 
Es.1.2.e @minezk.nl 





Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Rubricering 

Buiten reîi<wjd\e 

1 

1 

1 

1 

1 

Ministerie van landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC / 21307407 

r· .2.e (Departementaal Crisiscentrum) 

!Gevolgen LNV situatie Oekraïne

114 maart 2022 - 17.00 

jDepartementaal Vertrouwelijk 
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van: NCC- NCTV 

Datum: vrijdag Il maart 2022 13:05:40 

Geachte heer/mevrouw 

In het IAO op 9 maart is afgesproken dat het BZ paper over sancties en 
handelingskader contacten met Russische counterparts via het NCC aan de 
leden IAO zou worden verspreid. 

Buiten re11<w1jdte 

1 

1 

1 

Met vriendelijke groet, 
Nationaal CrisisCentrum (NCC) 
E s-t:'2"@nctv.minjenv.nl
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer) 
T +31 (0)70 5.1.2.e 
F +31 (0)70 5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by rnistake, you are requested to inform the 
sender and delete the rnessage. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Rubricering 

1 

1 

Beeld LNV 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC / 21307407 

5.1.2.e 
C 

(Departementaal Crisiscentrum) 

jGevolgen LNV situatie Oekraïne 

117 maart 2022 - 15.30 

!Departementaal Vertrouwelijk

Wereldhandelsorganisatie: WTO-verklaring t.a.v. de MFN-status Rusland 

De Europese Unie is, in samenwerking met de G7-landen en andere partners 
(Albanië, Australië, IJsland, Republiek Korea, Moldavië, Montenegro, Nieuw
Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen), vanaf 15 maart gestopt stoppen met het 
behandelen van Rusland als een van de meest begunstigde landen (MFN) binnen 
de het WTO-kader. Omdat de EU (i.t.t. bv Canada) de producten van non-MFN 
landen niet automatisch anders behandelt, vloeien voor de EU niet rechtstreeks 
gevolgen voort uit de verklaring v.w.b. de behandeling van Russische producten. 
Wel maakt opschorten van de MFN-behandeling van Rusland het nemen van 
toekomstige importmaatregelen (importverboden, hogere tarieven) makkelijker, 
omdat bij de onderbouwing daarvan naar deze verklaring verwezen kan worden. 

Bu1fen reil<wijdte 

�w�w-� , _... . . , · ., · , . .  -◄- ., • •• •. 
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Oekraïnecrisis 

Economische gevolgen 

Inleiding 

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

' 
' 
' 

Dit mediabeeld geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de 

maatschappelijke discussie over de economische gevolgen van de oorlog in 

Oekraïne in de afgelopen week. 

Analyse 

Buiten reikwifdte 

-■-

Sancties 

De EU publiceerde 15 maart een vierde sanctiepakket, met beperkingen op de 

export van luxegoederen, cryptotegoeden en de import van ijzer en staal. De EU 

hebben verder Russische handelsprivileges als 'most favored nation' afgenomen. 

Dit pakket wordt weinig bediscussieerd en er komen geen negatieve reacties op. 

Al ruim een week gaat er berichtgeving rond over Russische tegensancties, maar 

veel details zijn nog steeds niet bekend. Rusland zou een exportverbod instellen op 

Voor intern gebruik 

30b 

Team Omgevingskennis 

weet wat er leeft 

Contactpersoon 

15T2.e 

M 06 

=--==-, Datum 

17 maart 2022 

Opdrachtgever 

5.12.e 

Onderzoeksperiode 

10 maart - 17 maart 

Auteurs 

5f:2.e 
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Agenda 
Buiten reikwijdte 

1 

2. Situatieschets en duiding

3. Thema's

Buiten reikwijdte 
�-=--===::::;--------�______, 

3) Energie (EZK)

Buiten reil<wijdte 

Buiten reikwijdte 

2 

.;...====-------



Il 
2. Situatieschets en duiding (14 maart 2022)

1 

1 

• Leverings- en productieproblemen in de levensmiddelenindustrie. Rusland stelt
exportrestricties in als reactie op westerse sancties. De stijgende prijzen van
gas, olie en agrarische producten zorgen voor de eerste signalen van
maatschappelijke onrust. Daarnaast zijn de gevolgen van de mondiale
afhankelijkheden in de levensmiddelenindustrie onbekend op lange termijn.

1 

• Brede maatschappelijke steun voor sancties tegen Rusland en opvang
Oekraïners.

4 







Dep. VERTROUWELIJK 

agenda 
Omschrijving 

Voorzitter 

Notulist 

Vergaderdatum en ·tijd 

Locatie 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Overige biilaqen: 

DAT LNV OEK 

5.1.2.e -� (EIA) 

5.1.2.e (DCC) 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

21 maart 2022, 13.00 uur - 14.00 uur 

Digitaal, Microsoft Teams 

• Situatierapport nr 7. gevolgen LNV Crisis Oekraïne
• Media-analyse conflict Oekraïne - economische gevolgen

Directie Bestuurlijke en 

Politieke Zaken 

Behandeld door 

Sf" e 

T 0705f 2.e 
@mlnlnv.nl 

Datum 

21 mrt. 2022 

Kenmerk 

BPZ / 22114662 

Bijlage(n) 
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verslag 
Omschrijving 

51.2e 

Vergaderdatum en -tijd 

Locatie 

Aanwezig 

Afwezig 

Bu· en reikwijd e 

1 

1 

1 

1 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Departementaal Advies Team 

Verslag DAT/ DBT aandacht- of crisisfase 

14 maart 2022, 09.00 uur - 10.00 uur 

MS Teams 

ö.'1.2.e 

32b 

Directie Be.stuurlijke en 

Politieke Zaken 

Departementaal Crisis Centrum 

Behandeld door 

5:.'1.2.:e 

T 070 512.e 

-----.@)minlnv.nl 

Datum 

14 mrt. 2022 

Kenmerk 

BPZ-DCC / 22100911 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
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Oekraïnecrisi� 

Economische gevqlgen 

Inleiding 

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Dit mediabeeld geeft een dagelijks overzicht van de media-aandacht over de 

oorlog die Rusland in Oekraïne begonnen is. In deze analyse wordt gekeken naar 

economische gevolgen, het Nederlandse bedrijfsleven; voedselzekerheid en de 

gevolgen van de sancties op de energiemarkt en gaswinning in Groningen. Deze 

analyse wordt breed verspreid onder medewerkers van RVO en ministeries van 

AZ, BZ, Defensie, EZK, Financiën, JenV (incl. NCTV) en LNV. 

Inhoud 
Inleiding ..................................................................................................... 1 

Managementsamenvatting ............................................................................ 2 

Issues in de media ....................................................................................... 3 

Ontwikkeling conflict ............................................................................... 3 

Sanctîes ................................................................................................ 3 

Economische gevolgen ............................................................................ 3 

Gevolgen voor Nederlandse ondernemers .................................................. 3 

Leveringszekerheid energie ...................................................................... 4 

Voedselzekerheid & agro ......................................................................... 4 

Voor intern gebruik 

Team Omgevingskennis 

weet wat er leeft 

Contactpersoon 

51.2e 

M 066.12.e 

Datum 

21 maart 2022 

32c 

Opdrachtgever 

p.128 , RVO 

Onderzoeksperiode 

18 maart 9u - 21 maart 9u 

Auteurs 

o12e 

Vraagnummer 

V2203 9248 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

vers Ia g Departementaal Advies Team 

Omschrijving 

512$ -, 

Vergaderdatum en ·tijd 

Locatie 

Aanwezig 

Afwezig 

Verslag DAT/ DBT aandacht- of crisisfase 

21 maart 2022, 13.00 uur - 14.00 uur 

MS Teams 

s.r.2.e

. ,,. ' � j :- . . : ,: } , + 

Builen reikwlïcl e 
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Directie Bestuurlijke en 

Politieke Zaken 

Departementaal Crisis Centrum 

Behandeld door 

p.1� 

T 070 S".D&,_

c:==-•@mlnlnv.nl 

Datum 

21 mrt. 2022 

Kenmerk 

BPZ·DCC / 22115547 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
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Buiten reillwï dle 
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Directie Bestuurlijke en 

Politieke Zaken 

Departementaal Cnsis Centrum 

Ons kenmerk 

BPZ·DCC /22115547 
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Opsteller 

Onderwerp 

Datum 

Rubricering 

Inleiding 

EfuTte eikwijdte 

1 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

SITRAP 

Kenmerk: BPZ-DCC / 21307407 

(Departementaal Crisiscentrum) 

!Gevolgen LNV situatie Oekraïne 

121 maart 2022 - 17.00 

!Departementaal Vertrouwelijk

• EU-buitenland chef Jo sep Borrell wil onderzoeken of de EU meer sancties
kan opleggen aan Rusland op het gebied van olie en energie. Ook Rutte
heeft nogmaals benadrukt dat de EU te afhankelijk is van olie en gas uit
Rusland, maar vooralsnog niet zonder kan.

Beeld LNV 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

5.1.2.e 

woensdag 23 maart 2022 16:23 
5.1.2.e 

5:"'r2.e 

35 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

ter check: agro-link olie/kolen: TOP/ AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op 
gevolgen importverbod olie, kolen en gas: Annotatie CVIN/RVI 
Substitutie Russische energiedragers olie en gas.docx 

Urgentie: Hoog 

Ha 5.1.2.e 

EZK had ter vb op RVI voor hun bewindspersonen een notitie gemaakt over afhankelijkheden ollie en 
steenkool maar alleen ingestoken vanuit energievoorziening en niet effecten gebruik in sectoren 
meegenomen. Ik dacht oorspronkelijk dat het om gas ging (dat gebruiken we veel, 
tuinbouw/kunstmest - ik leer elke dag weer bij) maar blijkt nu vooral om kolen en olie te gaan. De 
vraag is: weten wij van onze sectoren specifieke afhankelijkheden in de keten van olie/kolen die we 

A wel correct moeten meegeven aan EZK om te voorkomen dat daar het beeld ontstaat dat ze de enige W 
zijn met evt. keten effecten (Stel de olieinvoer gaat plat oid). 

DL is vrijdag zeg llu. a.s. Ik hoop dus dat iemand hier toevallig net wat vanaf weet. 

Met vriendelijke groet, 

'S.1.2.e 

M: +31 (0) 66.1.2.e

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:57 
@minezk.nl> 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op gevolg en importverbod olie, kolen en gas: 
Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Hi 5.1.2.e 

Weet n iet of jij deze ook had gehad, maar misschien goed om hier ook vanuit LNV naar te kijken. Niet 
alleen industrie zat er niet in verwerkt, maar ook de landbouw niet en zoals je al zei is olie ook nog 
belangrijke input voor landbouw. Ik weet zelf niet waarom gas hier niet ook in de notitie was 
meegenomen. Misschien omdat daar eerder al leverginszekerheidsbrieven over zijn geschre ven ... 

Mvg, 

Van:5:1.2.e @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:43 
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

=�:-==-=--===:-;,; .1.2.e @minezk.nl>; 5. '1-:-2.e 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 0.1.2.e 
---

@minezk.nl>; 5.1.2.e



_..; 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>; 5. � .2.e 

----------------������------

@min l nv. n l > 
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

--==:;-::::---:-
--- -----

@minezk.nl>; 5.1.2.e ___ _ __ @minezk.nb 
Onderwerp: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op gev olgen importverbod olie, k olen en gas: Anno tatie 
CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Gister is bijgev oegd stuk via de RVI annotatie aangelev erd bij onze bewindspersonen - zij hadden 
hierom in de RVI v oorbespreking op maandag 21 maart gev raagd (uitgezet via DCC). De notitie is 
opgesteld door de collega's van E, waarvoor dank. Door tijdgebrek is de notitie echter niet meer 
aangevuld met de inzichten v an anderen, met name TOP ten aanzien van de sectorale gevolgen en de 
impact op bedrijven. Daarover hebben we vanochtend in DAT sancties afgesproken dat we op b asis 
van wat er nu ligt (in bijlage) een aanvulling lat en doen door collega's v an TOP, AEP (ook onder
verwijzing naar het laatste scenario van CPB) en mogelijk ook WJZ. 

Graag wil ik jullie verzoeken deze aanvullingen uiterlijk vrijdag 25 maart 12 uu r aan mij toe te sturen, 
zodat DCC de aangevulde notitite k an meegeven voor de RVI voorbespreking op maandag 28 maart. 

Dank voor jullie hulp, 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e . 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 12:02 

@minezk.nl> 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>;5.1.2.e @minezk.nl> 
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 
5.1.2.e @minezk.nl>; 5. 'f.2'-.e-=-=======::;;,- - @minezk.nl>; 
5.1.2.e @minezk.nl>;-; 51;::::_;::;:_2:-.e-==--===:::=;;;:�=-=--@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

--==-___.::=@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI

Urgentie: Hoog 

Beste 5.1.2.e

5.1.1.c 

Groet, 
5.1'28 

Van: 5. î.2.e 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:43 

@minezk.nl>; 0.-: .2.e 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5T2.e 

Aan: 5.1.2.e @minlnv.nl>;5 .. 2.a @minezk.nl> 
CC:5.1.2.e 

====:;::====�� @minezk.nl>;o.1. 2.e @minezk.nl>; 
5. .2.e _________ @minezk.nl>; 5. .2-::.e'.'""==----======::;;:::;-;:@:::-:-minezk.nl>;



5.1.2.e @minezk.nl>; 5 .. 2.e 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl>; 5 .. 2.e @minezk.nl>; 5-:T.2.e 
----====;;...._-@mine z k. n l >; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

::::-:===-=:: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Annotatie CV IN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Beste 5. f.2.e

@minezk.nl>; 5.1.2.e 

Hierbij het gevraagde en samengestelde document over aardgas - met dank aan 5121 - en aardolie. 

Groet, mede namens s.1.2:ê" 

5.1.2. 

Van: 5.1.2.e __ @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 10:53 
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
:;:
I 

:::::::;::::::::;:=- @minezk.nl> 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5 .. 2.e 
---------

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5. f2.e 
@minezk.nl> 

Onderwerp: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen collega's, 

----------

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>; 5.1.2.e• 

;:;-;:::::::-::==::::: @minezk.nl>; 5.1.2.e 
______ _. 

Zojuist in de voorbespreking van de RVI met de bewindspersonen heeft MKE gevraagd (met oog op 
eventuele volgende sanctiepakketten) om een annotatie voor de RVI morgen: 

Wat is de impact van sancties op kolen voor NL en EU? 
Wat is de impact van sancties op olie voor NL en EU? 

Annotatie op de volgende vragen: 
• Hoe groot is het aandeel?
• Wat zijn de knock on effecten?
• Wat kunnen we verwachten aan prij seffecten?
• Wat zijn omschakelmogelijkheden (andere leveranciers)?
• Hoeveel tijd is er nodig om te veranderen van leveranciers?

Lukt het jullie om vandaag iets aan te leveren? 

Groeten, 

Met vriendelijke groet, 





Substitutie van Russische koleninvoer 

Gevolgen voor een verbod op Russische kolen 

• 5 . .  1.c

• Een Europeësl<olenverbodl<an'leiden tot een herverdeling van de mondiale exportstromen,
met als gevolg dat de afstand die de kolen moeten afleggen voordat ze in Nederland zijn
toeneemt. Dit kan een prijsopdrijvend effect hebben. Voor de omvang hiervan zal een meer
gedetailleerde analyse moeten worden gemaakt door experts.

$1:. -----

• 5.1.1.b

• 5.1.1.c

• Import en export van kolen gaat met name per boot, waardoor er geen specifieke
infrastructuur zoals pijpleidingen hiervoor bestaat. Er is wereldwijd een grote vloot hiervoor
beschikbaar. 5.1.2.a

• Omdat er geen specifieke infrastructuur noodzakelijk is voor kolen handel, is het mogelijk dat
een Europees verbod van Russische kolen tot een herverdeling van de handelsrelaties op de
wereldmarkt leidt. 5.1.2.a

• Dit kan wel tot hogere prijzen voor kolen leiden, omdat de afstand van exporterend land
toeneemt.

Europese en Nederlandse kolenmarkt 
s- " 

• 5.1.2.a
• 5.1.2.a

1 

EU en NL import afhankelijkheid van Russische kolen 

• 5.1.1.b
--------------. 

,, 

1 

• De "kolenexport uit Rusland wordt met name (90%) gebruikt voor elektriciteitsverbranding.
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5.1 . .  b 

5.1.1.b 

5.1.1.b 

5.1.1.15 

5.1.1.b 

Substitutie van Russische olie(product) invoer 

5.1.1.b 
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5.1.1.b 

■ Rusland ■ Andere landen 
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Figuur 1: Ruwe olie invoer voor verwerking NL roffinage in 2021 (Bron: 

con1Tdenutre CBS <fata/ 

1 

Invoerwaarde Russische olie(producten) en gevolgen olie-boycott door Rusland 
5.1.1.IS 

I' 

De oliemarkt werd tijdens de COVID-19 periode in 2020 hard getroffen door een aanzienlijke 

wereldwijde daling in de vraag naar ruwe aardolie waardoor er een overaanbod ontstond, wat ook zijn weerslag 

had in een lage prijs van ruwe aardolie. De huidige situatie is anders, nu is er eerder krapte op de markt waarbij 

de aanvoer van ruwe aardolie opgevoerd moet worden om aan de stijgende vraag naar ruwe aardolie te kunnen 

voldoen. De gemiddelde Brent-prijs voor ruwe aardolie was in 2021 dan ook 70% hoger dan in 2020 ($70,9/bbl in 



2021 t.o.v. $41,8/bbl in 2020). De onderliggende waardes van de Russische olie(product)invoer liggen inmiddels 
dus (veel) hoger 57. f'
5 . . .

Substitutie Russische Olieproducten 

5.1.2.a 

• Bij vergelijkbare analyses voor de wereldwijde handel in olieproducten
spelen het type sancties en/of wereldwijde verstoringen een grote rol.
Het is belangrijk te vermelden dat de oliemarkt en met name de
oliesector flexibel kan opereren. De wereldwijde oliemarkt is liquide en
historisch gezien in staat geweest om mee te bewegen met
substantiële vraaguitval (COVID-19) en prijsfluctuaties.

• 5.1.1.b

5.1.2.a 

5.1.1.b 

• 5.1.1.b

5.1.1.b 

5.1.1.b • Voormalige Sovjet Unie 

Figuur 2: Wereldwijde vraag en aanbod naar olie 

(Bron: confidentiële IEA data/ 

• 5.1.1.b 5.1.1.b 

• 5.1.1.b 5.1 . .  b 

• 5.1.2.a



5.1.2.a 



,) 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

5.1.2.e 

woensdag 23 maart 2022 16:31 

5T2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: ter check: agro-link olie/kolen: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op 
gevolgen importverbod olie, kolen en gas: Annotatie CVIN/RVI 

Dag 5.1.2.e 

Ik ben hier geen expert in, maar ik heb nog niets gehoord van een afhankelijkheid van steenkool. Wat 
betreft olie kan ik me voorstellen dat dit doorwerkt in brandstofprijzen voor zowel de visserij als de 
landbouwmachines waar land- en tuinbouwbedrijven mee werken. 

Daarnaast kan het wegvallen van olie en steenkool export vanuit Rusland, neem ik aan weer voor 
verdere prijsstijgingen voor energie in het algemeen veroorzaken (ook vanwege substitutie effecten), 
en daarmee kan het in een heel breed verband impact hebben op het Agro-complex. 

Groetjes, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e ________ @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 16:23 
Aan: 5.1.2.e 

------------

@minlnv.nl> 
@minlnv.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl>;5 . .  2.e 
@minlnv.nl> 

-�-�-

@minlnv.nl>; 

Onderwerp: ter check: agro-link olie/kolen: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op gevolgen 
importverbod olie, kolen en gas: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Ha 5.1.2.e

EZK had ter vb op RVI voor hun bewindspersonen een notitie gemaakt over afhankelijkheden ollie en 
steenkool maar alleen ingestoken vanuit energievoorziening en niet effecten gebruik in sectoren 
meegenomen. Ik dacht oorspronkelijk dat het om gas ging (dat gebruiken we veel, 
tuinbouw/kunstmest - ik leer elke dag weer bij) maar blijkt nu vooral om kolen en olie te gaan. De 
vraag is: weten wij van onze sectoren specifieke afhankelijkheden in de keten van olie/kolen die we 
wel correct moeten meegeven aan EZK om te voorkomen dat daar het beeld ontstaat dat ze de enige 
zijn met evt. keten effecten (Stel de olieinvoer gaat plat oid). 

DL is vrijdag zeg llu. a.s. Ik hoop dus dat iemand hier toevallig net wat vanaf weet. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M: +31 (0) 65.1.2.e

Van: .1.2.e 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:57 

@minezk.nl> 

Aan: .1.2.e @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op gevolgen importverbod olie, kolen en gas: 
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Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Hi 5.f:2.e , 

Weet niet of jij deze ook had gehad, maar misschien goed om hier ook vanuit LNV naar te kijk€n. Niet 
alleen industrie zat er niet in verwerkt, maar ook de landbouw niet en zoals je al zei is olie ook nog 
belangrijke input voor landbouw. Ik weet zelf niet waarom gas hier niet ook in de notitie was 
meegenomen . Misschien omdat daar eerder al leverginszekerheidsbrieven over zijn geschreven ... 

Mvg, 

5.1.2.e 

Van: 5 . .  2.e @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:43 
Aan: 5.1.2.e =--...;:.== @minezk.nl>; 5.1.2.e_-=======--;;:-:::-::@minezk.nl>;
5.1.2.e -==�-�---== @minezk.nl>; 5.1.2.e @m inezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
-;:--:;::;;::-;;::=====----=--� -@minezk.nl>; 5.1.2.e === @minezk.nl>; �1. 2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
-======�---, 

@minlnv.nl> 
CC:5.1.2.e @minezk.nl>;5.1.2.e 

---

@minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl> 
Onderwerp: TOP/ AEP/WJZ Aanvul ling gevraagd op gevolgen importverbod olie, kolen en gas: Annotatie 
CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Gister is bijgevoegd stuk via de RVI annotatie aangeleverd bij onze bewindspersonen - zij hadden 
hierom in de RVI voorbespreking op maandag 21 maart gevraagd (uitgezet via DCC). De notitie is 
opgesteld door de collega's van E, waarvoor dank. Door tijdgebrek is de notitie echter niet meer 
aangevuld met de inzichten van anderen, met name TOP ten aanzie n van de sectorale gevolgen en de 
impact op bedrijven. Daarover hebben we vanochtend in DAT sancties afgesproken dat we op basis 
van wat er nu ligt (in bijlage) een aanvulling laten doen door collega's van TOP, AEP (ook onder A 
verwijzing naar het laatste scenario van CPB) en mogelijk ook WJZ. W 

Graag wil ik jullie verzoeken deze aanvullingen uiterlijk vrijdag 25 maart 12 uur aan mij toe te sturen, 
zodat DCC de aangevulde notitite kan meegeven voor de RVI voorbespreking op maandag 28 maart. 

Dank voor jullie hulp, 
Hartelijke groet, 
5.1.2.e . 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 12:02 

@minezk.nl> 

Aan: 5.1.2.e 
.;....;.;...;__c_:.=::====- @minlnv.nl>; 

-:-5
-;
.1

:-:
.2
;;

.
:;
e::-:--==== @minezk.nl>

CC:5.1--:-2.e 
=========� 

@minezk.nl>;5.1.2;.;;;.e=--=:;;====---:=-::�@minezk.nl>;
5. 1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.n 1>; 
5 . .  2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 0.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
-----------



5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>;5.1.2.e 

;;;;:;;;;;;;:;;;;._:.::::;;@m inezk. n I> 
----------

@minezk.nl>; 5.1.2.e -:--;:-;::-======;-@mine z k. n 1 >; 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Beste o.1.2.e , 

5.1.1.c 

Groet, 
s-1.28

van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:43 
Aan: 5.1.2.e :..._---========-- @minlnv.nl>; 5. f .2.e_---.::=;::=:== 
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5 .. 2.e 

@minezk.nl> 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 5. �2.e

:::=:::::-:===----

=======-5. 1. 2. e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
--=-===--==5.1.2.e ====--

====:..._
@minezk.nl>; 0.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>; 51.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minlnv.nl>; 5.1.2.e 

.... @minezk.nl>;5l.2.e 
@minezk.nl> 

----�

Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Beste 5.1.2.e 

Hierbij het gevraagde en samengestelde document over aardgas - met dank aan sr2:a - en aardolie. 

Groet, mede namens s:u.e, 
5.128 

Van:5.1.2.e _____ @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 10:53 
Aan: 5. 1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl> 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@mi -ne_z _k-.n-1_>_; 5.1.2.e ---==-.....;;;;::::;;;===--.@minezk.nl>; 5.1.2.e 
-:-;-::-::;:�==-. @minlnv.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5 . .  2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl> 

Onderwerp: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen collega's, 

Zojuist in de voorbespreking van de RVI met de bewindspersonen heeft MKE gevraagd (met oog op 
eventuele volgende sanctiepakketten) om een annotatie voor de RVI morgen: 







Hi o.
1.2.e 

Weet niet of jij deze ook had gehad, maar misschien goed om hier ook vanuit LNV naar te kijken. Niet 
alleen industrie zat er niet in verwerkt, maar ook de landbouw niet en zoals je al zei is olie ook nog 
belangrijke input voor landbouw. Ik weet zelf niet waarom gas hier niet ook in de notitie was 
meegenomen. Misschien omdat daar eerder al leverginszekerheidsbrieven over zijn geschreven ... 

Mvg, 

5. 1.2.e

Van:5.1.2.e ______ @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 15:43 
Aan: 5.1.2.e =----=== @minezk.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

-=--===:.:.::= @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk. nl>;5.1.2.e """"':==:--

@minezk. nl>;5.
-:
1 =.2=.e=:...======::;:,_ __ _,, @minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minlnv.nl> 
CC: 5.1.2.e ----;.:;;==- @minezk.nl>; 51_._._2_.e ____ _

______ @minezk.n l>; 5.1.2.e ___ @minezk.nl> 
Onderwerp: TOP/AEP/WJZ Aanvulling gevraagd op gevolgen importverbod olie, kolen en gas: Annotatie 
CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Collega's, 

Gister is bijgevoegd stuk via de RVI annotatie aangeleverd bij onze bewindspersonen - zij hadden 
hierom in de RVI voorbespreking op maandag 21 maart gevraagd (uitgezet via DCC). De notitie is 
opgesteld door de collega's van E, waarvoor dank. Door tijdgebrek is de notitie echter niet meer 
aangevuld met de inzichten van anderen, met name TOP ten aanzien van de sectorale gevolgen en de 
impact op bedrijven. Daarover hebben we vanochtend in DAT sancties afgesproken dat we op basis 
van wat er nu ligt (in bijlage) een aanvulling laten doen door collega's van TOP, AEP (ook onder 
verwijzing naar het laatste scenario van CPB) en mogelijk ook WJZ. 

Graag wil ik jullie verzoeken deze aanvullingen uiterlijk vrijdag 25 maart 12 uur aan mij toe te sturen, -zodat DCC de aangevulde notitite kan meegeven voor de RVI voorbespreking op maandag 28 maart. 

Dank voor jullie hulp, 
Hartelijke groet, 
p.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
---

Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 12:02 
@minezk.nl> 

Aan:5.1.2.e @minlnv.nl>; 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minezk.nl> 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>; 5.1.2.e 

@m:-;-in=-e=z:-::k:-:.n:--;1:-> ,:-:. 5:::. ;:_�2�. e�==::::=::====-
@min l nv. nl>; 5.1.2�.e-- @minezk.nl>; 5 . .  2.e 

.---====-@mine z k. n l >; 5.1.2.e @minezk.nl>; 51.2.e 
--------



) 

5.1-:-2.e @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Beste 5.1.2.e 

5.1.1.c 

Groet, 
s:r2ïl 

Van:5 . .  2.e 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 11:43 
Aan: o.1.2.e @minlnv.nl>; 5:-1--:2.e @minezk.nl> 

--=====�=-------::::-.-CC: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 
-========-5.1.2.e @minezk.nl>; IT.2.e @minezk.nl>; 

5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl>--:; 5;:::_:;:::;:�=----==;..._ 

@minlnv.nl>; 5"1.2.e 
@minezk.nl>;5.1.2.e -===-=====

@minezk.nl> 
---

Onderwerp: RE: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Beste 5'.T.2.e 

--

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
�====::::;-@minezk.nl>; 5.1.2.e 

Hierbij het gevraagde en samengestelde document over aardgas - met dank aan s--1.2., - en aardolie. 

Groet, mede namens s:12.e, 
51.2 8 

Van: 5.1.2.e __ @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 21 maart 2022 10:53 
Aan: 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl> 

@minezk.nl>; 5.1. 2.e 

@minezk.nl>; 5.1.2.e 
-------� 

@minezk.nl>; 5.1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@m inlnv. n-;-::1 >-; -;5:-;. =;_ 2:;...e-====-=- @mi nez k. n I>; 5.::-:1 �.2::::_e��=-.., 

@minezk.nl>; 5. 1.2.e @minezk.nl>; 5.1.2.e 
@minezk.nl> 

Onderwerp: Annotatie CVIN/RVI 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen collega's, 

Zojuist in de voorbespreking van de RVI met de bewindspersonen heeft MKE gevraagd (met oog op 
eventuele volgende sanctiepakketten) om een annotatie voor de RVI morgen: 

Wat is de impact van sancties op kolen voor NL en EU? 
Wat is de impact van sancties op olie voor Nl en EU? 






