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Inleiding

Op 21 februari kondigde president Poetin de inval in Oekraïne 

aan. Een aantal dagen later, op 24 februari is Rusland 

daadwerkelijk Oekraïne binnengevallen. Poetin ontkent het 

bestaansrecht van Oekraïne als soevereine staat. Het Westen 

heeft inmiddels economische sancties afgekondigd tegen 

Rusland. Vooralsnog wordt niet militair ingegrepen. Rusland 

heeft wel aangekondigd zijn kernwapens in gereedheid te 

brengen. Een deel hiervan is gericht op Europa. Hoewel Rusland 

en Oekraïne wel onderhandelingen voeren gaan de gevechten 

wel verder. De uitkomst van het conflict is nog ongewis. Een 

diplomatieke uitweg is steeds moeilijker. Inmiddels zijn er 

vluchtelingenstromen op gang gekomen vanuit Oekraïne.

Rusland en Oekraïne leveren veel grondstoffen (o.a. energie en 

voedingsmiddelen) aan het Westen. Een deel hiervan gaat over 

zee. Het conflict en de daarmee gepaard gaande economische 

sancties hebben daarmee impact voor havens. Deze analyse 

brengt de (mogelijke) impact voor de Amsterdamse haven in 

beeld met de nu beschikbare informatie.

De impact wordt geschetst in tonnen lading. Daarnaast wordt 

gekeken naar het aantal schepen onder Russische vlag. Tot slot 

wordt een beschouwing gegeven van een aantal indirecte 

effecten en neveneffecten van het conflict. De impactanalyse 

betreft een mogelijke impact, terminals zullen om aan de vraag 

te kunnen voldoen op zoek gaan naar lading uit andere regio’s, 

waardoor in praktijk het verlies minder groot zijn. Mocht het 

conflict verder escaleren dan kan de impact voor havens groter 

zijn, zo worden de havens van Rotterdam en Vlissingen gezien 

als strategisch doelen.



Havens verwachten impact

Bron: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/15-

procent-van-de-overslag-in-rotterdam-is-rusland-gerelateerd

Prospects for 2022

"The war in Ukraine will have an impact on the throughput development of the 

Port of Hamburg. However, it is not yet possible to say to what extent the 

sanctions imposed on Russia will influence cargo handling. A realistic forecast 

for the current year cannot be made at this point in time because the 

pandemic could also continue to have an impact on global trade," says 

Mattern. For 2022, the Port of Hamburg's marketing organisation hopes for an 

overall stable trend in seaborne cargo handling.

Bron: https://www.hafen-hamburg.de/en/press/news/port-of-hamburgs-seaborne-cargo-recovers-in-2021/

Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20220224_96984899



Economische impact groot



Tonnage aan- en afvoer daalt

17,6 mln. ton

8,6 mln. ton

1,6 mln. ton

Overslag in tonnen herkomst/bestemming Baltische staten*, Rusland en Oekraïne
Belangrijkste stromen in 2021 zijn aanvoer van 

olieproducten 3,0 mln. ton en vaste minerale 

brandstoffen 3,8 mln. ton. In 2019 is er nog 8,8 mln. ton 

vaste minerale brandstoffen en 5,3 mln. ton 

olieproducten overgeslagen. Na olie en kolen is agribulk

qua volume de sector met het meeste exposure (1,5 mln. 

ton in 2019; 0,9 mln. ton in 2021). Afhankelijkheid van 

deze sector van bovengenoemde regio is echter minder 

groot dan bij een aantal van de energy terminals. 

In 1995 was het aandeel van de overslag met herkomst/ 

bestemming in die regio in de totale overslag 5%. In 

2019 lag het aandeel op 20%, in 2021 was het aandeel 

teruggelopen naar 12%. Wel is het zo dat 2020 en 2021 

corona jaren zijn en daarmee wellicht niet geheel 

representatief zijn. Voor individuele terminals kan het 

aandeel groter zijn dan 12%. Zo zijn er energie terminals 

waar het aandeel van de import uit de regio 

Rusland/Oekraïne/Baltische staten >25% was in 2021. 

Nu al is te zien dat terminals op zoek gaan naar stromen 

uit andere herkomstlanden om aan de vraag te voldoen 

bij het wegvallen van lading uit Rusland/Oekraïne. 

Waardoor volumes minder hard teruglopen

*Olieproducten en Kolen uit de Baltische staten zijn doorvoer vanuit Rusland, van de overige lading via de Baltische staten is dat niet met zekerheid te zeggen.

7,3 mln. ton lading heeft in 2021  herkomst of bestemming Rusland, 0,7 mln. ton herkomst of bestemming Oekraïne en 0,6 mln. ton overige lading Baltische staten.



Neveneffect handel olieproducten

Een neveneffect van de inval in Oekraïne is dat de olieprijzen een 

sterk stijgende lijn vertonen. Deze ontwikkeling heeft impact op de 

overslag in Amsterdam. De IEA gaat 60 mln. vaten uit de 

strategische reserve vrijgeven in een poging de hoge prijzen tegen 

te gaan.

Daarnaast zullen Rotterdamse raffinaderijen ruwe olie van elders 

moeten aantrekken. Vanuit deze raffinaderijen komt normaliter 14-

17mln ton aan olieproducten naar Amsterdam per jaar via de 

binnenvaart . 



Aantal Russische schepen gering

Jaar Aantal scheepsbezoeken ANZKG Waarvan Amsterdam

2014 143 76

2015 139 71

2016 139 71

2017 123 66

2018 115 50

2019 80 32

2020 82 31

2021 89 30

2022 15 7

Er zijn geen schepen geweest onder de vlag van Oekraïne. In Amsterdam 

Noordzeekanaalgebied zijn er in 2021 7.968 scheepsbezoeken (1,1% 

schepen komt uit Rusland). Het totaal aantal schepen in Amsterdam 

bedroeg in 2021 4.911, ofwel 0,6% van de Amsterdam bezoekende 

schepen kwam uit Rusland. Mocht er een aanmeerverbod komen voor 

Russische schepen dan is de impact beperkt.

De 30 Amsterdam bezoekende Russische schepen hebben 

195.782 ton lading aan- en. Hiervan is 47.204 ton lading 

afkomstig van lading met herkomst / bestemming Rusland / 

Oekraïne en de Baltische staten.



Directe en indirecte impact

De analyse geeft een beeld van de directe impact. Uiteindelijk 

kan, met name voor olie en kolenstromen, de impact groter zijn 

omdat een deel van de geïmporteerde lading weer wordt 

geëxporteerd naar derde landen. Aan de andere kant is 

Amsterdam een handelshaven, dus zullen partijen op zoek gaan 

naar stromen uit andere landen wat het aannemelijk maakt dat 

een deel van het verlies weer wordt goedgemaakt.

Wanneer de spanningen in het gebied nog verder oplopen kan 

het ook implicaties hebben voor ladingstromen uit andere landen 

in de Zwarte Zee regio (Roemenië, Bulgarije en Georgië) in 2021 

goed voor 474.000 ton lading.

Op dit moment komen er extra cruiseschepen naar Amsterdam. 

Routes die naar St. Petersburg liepen worden verlegd. De 

effecten op termijn zijn onzeker. Een aantal rederijen heeft een 

groot aandeel Amerikaanse passagiers aan boord. Op het 

moment dat het conflict escaleert kan het zijn dat de passagiers 

niet naar Europa komen én vaarten worden gecanceld.

Gevolgen zullen verder strekken dan hier geschetst maar zijn 

nog niet volledig te overzien. Zo zijn supply chains verstoord 

(o.a. de Chinese zijderoute trein), de olieprijzen zijn torenhoog 

en er is nog niet te voorzien in hoeverre Europa onderdeel wordt 

van het conflict in militair opzicht. Mogelijk gaan 

binnenvaartcontainerterminals ook last krijgen van de situatie 

doordat verschillende containerrederijen hun aanlopen naar 

Rusland hebben verminderd. Nu staan er al containers vast in de 

Rotterdamse haven.

Havens in Oekraïne zijn beschadigd als gevolg van de Russische 

invasie. Herstel zal tijd kosten nadat het conflict afgelopen is, de 

stromen van en naar Oekraïne zullen voor langere tijd verstoord 

zijn. Ook is de voorziening van agri-stromen voor volgend jaar in 

het geding doordat er door de oorlog mogelijk niet op tijd 

gezaaid wordt omdat het de vraag is of er voldoende zaaizaad, 

kunstmest, diesel voor machines en arbeidskrachten zijn.
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