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Samenvatting

Aardolie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Dat komt vooral door 
ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ŐƌŽƚĞ�ŚĂǀĞŶƐ͕�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘�
�ĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŝŶŐĞǀŽĞƌĚ�ĞŶ͕�Ăů�ĚĂŶ�ŶŝĞƚ�ŶĂ�ďĞǁĞƌŬŝŶŐ͕�ǀĞƌďƌƵŝŬƚ�ŽĨ�
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘��ĞǁĞƌŬƚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ďĞŶǌŝŶĞ͕�ŬĞƌŽƐŝŶĞ�ĞŶ�ŶĂŌĂ͕�ǁŽƌĚĞŶ�ǌŽǁĞů�ŝŶ�
Nederland geproduceerd als ingevoerd. 

1. Inleiding

^ŝŶĚƐ�ϮϬϭϰ�ŝƐ�ĚĞ�ƉƌŝũƐ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ŚĂƌĚ�ŐĞĚĂĂůĚ͘��Ğ�ůĂŐĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŶĞŐĂƟĞĨ�
ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ůĂŶĚĞŶ�ĞŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĚŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽůŝĞǁŝŶŶŝŶŐ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǌŝũŶ͘��Ğ�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ�ǀĂůůĞŶ�
tegen, waardoor er minder geld is om te investeren of te consumeren. Ook loopt het 
ďĞŐƌŽƟŶŐƐƚĞŬŽƌƚ�ǀĂŶ�ĞŶŬĞůĞ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ�ůĂŶĚĞŶ�ŽƉ͘��ĞǌĞ�ŶĞŐĂƟĞǀĞ�ĞīĞĐƚĞŶ�ǁĞƌŬĞŶ�
door naar overige economieën. In de media is veel aandacht geweest voor deze directe 
ĞŶ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ�ŶĞŐĂƟĞǀĞ�ĞīĞĐƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĂŐĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ͘�/Ŷ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĞĐŚƚĞƌ�ǀĞĞů�
bedrijfstakken die baat hebben bij een lage olieprijs, omdat zij veel olie en olieproducten 
ǀĞƌďƌƵŝŬĞŶ�ďŝũ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ͘�KŽŬ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĐŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ďĂĂƚ�ďŝũ�ůĂŐĞ�ĞŶĞƌŐŝĞƉƌŝũǌĞŶ͘�
WĞƌ�ƐĂůĚŽ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ĚĂůĞŶĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ǀŽůŐĞŶƐ��E��ĚĂŶ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ĚĞ�
Nederlandse economische groei.1)

Hoe meer olie(producten) een bedrijfstak gebruikt, hoe meer deze baat kan hebben bij 
olieprijsdalingen. Het is daarom interessant om te weten welke bedrijfstakken in Nederland 
ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�ŽůŝĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘�/Ŷ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ŚŝĞƌďŝũ�;ǀƌŝũǁĞů�ƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚͿ�Žŵ�
ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ĚŝĞ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ĚŽŽƌ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ͘��ĞǌĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�
ǌĞƩĞŶ�ĚĞ�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ�Žŵ�ŝŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǌŽĂůƐ�ŶĂŌĂ͕�ŬĞƌŽƐŝŶĞ�ĞŶ�ďĞŶǌŝŶĞ͘��ĞǌĞ�
producten worden op hun beurt weer verbruikt door meerdere Nederlandse bedrijfstakken 
en consumenten.

/Ŷ�Ěŝƚ�ĂƌƟŬĞů�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ŚŝĞƌďŽǀĞŶ�ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ�ŽůŝĞƐƚƌŽŽŵ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ�
ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ŽƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐƚĂƟƐƟĞŬĞŶ�ĚŝĞ���^�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�
publiceert. Hierdoor wordt onder meer duidelijk welke bedrijfstakken en sectoren het meest 
worden beïnvloed door de recente olieprijsdalingen. Allereerst wordt de macro-economische 
context van de olieprijsdalingen geschetst. Hierna worden de belangrijkste oliestromen in de 
Nederlandse economie gepresenteerd: van de import van ruwe aardolie en de verwerking, 
ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ĂĂŶďŽĚ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ͘�EĂ�ĞĞŶ�ŽůŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚƐĂŶĂůǇƐĞ�
ƉĞƌ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ�ĞŝŶĚŝŐƚ�ŚĞƚ�ĂƌƟŬĞů�ŵĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵƉƟĞ�ǀĂŶ�
olieproducten door huishoudens.

1) DNB (2016).
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2. De lage olieprijs in macro-
economisch perspectief

�Ğ�ƉƌŝũǌĞŶ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ�ǌŝũŶ�ĂůƟũĚ�ŝŶ�ďĞǁĞŐŝŶŐ͘�dŽƚ�ŚĞƚ�ďĞŐŝŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ĐƌŝƐŝƐ�ŝŶ�
2008 stegen de prijzen nog sterk. De vraag naar energie (en dus ook olie) nam toe door een 
groeiende wereldeconomie. Door de crisis klapte de vraag in elkaar en daalden de olieprijzen 
hard mee. Na 2008 herstelden de prijzen zich snel, onder andere door de toenemende 
vraag vanuit opkomende economieën. Vooral het snel groeiende China had veel olie nodig. 
,Ğƚ�ĂĂŶďŽĚ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ǁĂƐ�ĞĐŚƚĞƌ�ŐĞƌŝŶŐ͕�ŵĞĚĞ�ĚŽŽƌ�ƉŽůŝƟĞŬĞ�ŽŶǌĞŬĞƌŚĞĚĞŶ�ŝŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�
olieproducerende landen, zoals Libië.2)

De prijsdaling in 2014 kwam onverwacht. De daling werd veroorzaakt door zowel een 
ĂĨŶĞŵĞŶĚĞ�ǀƌĂĂŐ�ŶĂĂƌ�ŽůŝĞ͕�ĂůƐ�ĚŽŽƌ�ǁĞƌĞůĚǁŝũĚĞ�ŽǀĞƌƉƌŽĚƵĐƟĞ͘�sŽŽƌĂů�ĚĞ�ǀƌĂĂŐ�Ƶŝƚ��ŚŝŶĂ�
ǀŝĞů�ƚĞŐĞŶ͘��Ğ�ŽǀĞƌƉƌŽĚƵĐƟĞ�ŬŽŵƚ�ĚĞĞůƐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ƐĐŚĂůŝĞͲŽůŝĞ�ĞŶ�ͲŐĂƐ�ŝŶ�ĚĞ�
sĞƌĞŶŝŐĚĞ�^ƚĂƚĞŶ�ĞŶ�ĚĞĞůƐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŚŽŐĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĚŽŽƌ�KW���ůĂŶĚĞŶ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�
manier de schalie-olie uit de markt proberen te prijzen.3)

De daling van de olieprijs is van grote invloed op de wereldeconomie. Olielanden zien hun 
ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ�ƚĞƌƵŐůŽƉĞŶ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ŚƵŶ�ďĞƐƚĞĚŝŶŐĞŶ�ŽŶĚĞƌ�ĚƌƵŬ�ƐƚĂĂŶ�ŽĨ�ŚĞƚ�ďĞŐƌŽƟŶŐƐƚĞŬŽƌƚ�
ŽƉůŽŽƉƚ͘�KůŝĞǁŝŶŶŝŶŐƐďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĞŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĚŝĞ�ŚŝĞƌĂĂŶ�ŐĞůŝĞĞƌĚ�ǌŝũŶ�;ǌŽĂůƐ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĂĐƟĞĨ�
ŝŶ�ĚĞ�ŽůŝĞͲĞǆƉůŽƌĂƟĞͿ�ǌŝĞŶ�ŚƵŶ�ǁŝŶƐƚĞŶ�ĂĨŶĞŵĞŶ�ĞŶ�ĂŶŶƵůĞƌĞŶ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ�ŽĨ�ƐƚĞůůĞŶ�ǌĞ�
Ƶŝƚ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ŶĞŐĂƟĞǀĞ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŽƉ�ĚĞ�ǀƌĂĂŐ�ŶĂĂƌ�;ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐͿŐŽĞĚĞƌĞŶ�ĞŶ�ĚŝĞŶƐƚĞŶ͕�

2) E�s�;ϮϬϭϱͿ͕�Ɖ͘�ϱϳ͘
3) E�s�;ϮϬϭϱͿ͕�Ɖ͘�ϱϴ͘

2.0.1   Verbruiksprijzen ruwe aardolie en aardgascondensaat
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waardoor ook in Nederland aanleverende bedrijven worden geraakt. In Nederland zijn 
ĚŽŽƌ�ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�^ŚĞůů�ǀĞĞů�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƟƐĐŚĞ�ƚŽĞůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌƐ�ĂĐƟĞĨ͘ ��Ž�ǌŝũŶ�Ğƌ�ŝŶ�ĚĞ�
metaalsector veel midden en kleinbedrijven die onderdelen maken voor pompen, machines, 
ŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ�ŽĨ�ƐĐŚĞƉĞŶ�ĚŝĞ�ŝŶŐĞǌĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ďŝũ�ŽůŝĞͲĞǆƉůŽƌĂƟĞ�ĞŶͬŽĨ�ͲǁŝŶŶŝŶŐ͘�sŽŽƌ�ĚĞǌĞ�
bedrijven is een dalende olieprijs slecht voor de omzet.4)

Mede door de lagere olieprijs staan veel valuta’s van olie-exporterende landen onder druk. 
�ƌ�ŝƐ�ŝŵŵĞƌƐ�ŵŝŶĚĞƌ�ǀƌĂĂŐ�ŶĂĂƌ�ǀĂůƵƚĂ Ɛ͛�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ůĂŶĚĞŶ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ŝŶ�ǁĂĂƌĚĞ�ĚĂůĞŶ͘��Ğ�
waardevermindering van de roebel en de dalende Russische olie-inkomsten zorgen ervoor 
ĚĂƚ�ZƵƐůĂŶĚ�ŵŝŶĚĞƌ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ�ŝŵƉŽƌƚĞĞƌƚ͘��ĞǌĞ�ŝŶǀŽĞƌ�ƐƚĂĂƚ�ǀĂŶǁĞŐĞ�ŚĞƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ŝŶ�KĞŬƌĂŢŶĞ�
ƚŽĐŚ�Ăů�ŽŶĚĞƌ�ĚƌƵŬ͘��Ğ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞǆƉŽƌƚ�ŶĂĂƌ�ZƵƐůĂŶĚ�ŚĞĞŌ�ŽŶĚĞƌ�Ěŝƚ�ĂůůĞƐ�ǌǁĂĂƌ�ƚĞ�
lijden. Vergeleken met 2012 werd er in 2015 voor 2,8 miljard euro minder aan Nederlandse 
ŐŽĞĚĞƌĞŶ�ŶĂĂƌ�ZƵƐůĂŶĚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘��ƌ�ǁĞƌĚĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ŵŝŶĚĞƌ�ǀŽĞĚŝŶŐƐŵŝĚĚĞůĞŶ�ĞŶ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ�
naar Rusland uitgevoerd.

De uitvoer naar de overige olie-exporterende landen staat veel minder onder druk. De 
waarde van de uitvoer naar Irak daalde in 2015, maar dit was niet het geval met de 
uitvoerwaarde naar andere grote olie-exporteurs, zoals Saoedi-Arabië, Canada en de 
sĞƌĞŶŝŐĚĞ��ƌĂďŝƐĐŚĞ��ŵŝƌĂƚĞŶ͘�/Ŷ�ϮϬϭϱ�ǀŽĞƌĚĞŶ�ĚĞǌĞ�ůĂŶĚĞŶ��ǀĂŶ�ďŝũŶĂ�ĂůůĞ�ƚǇƉĞŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�
meer in dan een jaar eerder. Ook Nigeria voerde meer Nederlandse producten in, maar dit 
ŬŽŵƚ�ǀŽŽƌĂů�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞƌĞ�ŝŶǀŽĞƌ�ǀĂŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ŵŝŶĞƌĂůĞ�ďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ͘�sĂŶ�ŽǀĞƌŝŐĞ�
Nederlandse producten (zoals voeding, dranken en machines) werd in Nigeria wel minder 
ingevoerd.

4) ING (2016), p. 3.

2.0.2   Nederlandse uitvoer naar de grootste olie-exporterende landen
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KŽŬ�ŝŶĚŝƌĞĐƚ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�ĚĂůĞŶĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũǌĞŶ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŽƉ�ĚĞ�ǁĞƌĞůĚĞĐŽŶŽŵŝĞ͘��Ž�
staat door de dalende olieprijzen het gemiddelde prijsniveau onder druk. In een poging 
ĚĞ�ĚƌĞŝŐĞŶĚĞ�ĚĞŇĂƟĞ�ĂĨ�ƚĞ�ǁĞŶĚĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�����ǀŽŽƌ�ŚŽŶĚĞƌĚĞŶ�ŵŝůũĂƌĚĞŶ�ĞƵƌŽ Ɛ͛�ĂĂŶ�
ŽďůŝŐĂƟĞƐ�ŽƉŐĞŬŽĐŚƚ͘�KŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ŚŝĞƌĚŽŽƌ�ĚĂĂůĚĞ�ĚĞ�ƌĞŶƚĞ�ƐƚĞƌŬ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ĚĞ�ĚƌƵŬ�ŽƉ�
pensioenfondsen toenam. Vooral in Nederland, waar het pensioenvermogen in vergelijking 
ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞ�ůĂŶĚĞŶ�ĞƌŐ�ŐƌŽŽƚ�ŝƐ͕�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ůĂŐĞ�ƌĞŶƚĞ�ŚŝĞƌĚŽŽƌ�ŐƌŽƚĞ�ŐĞǀŽůŐĞŶ͗�ƉƌĞŵŝĞƐ�ǁĞƌĚĞŶ�
verhoogd en uitkeringen verlaagd.

De dalende olieprijzen hebben, kortom, een grote invloed op de wereldeconomie die veel 
ǀĞƌĚĞƌ�ŐĂĂƚ�ĚĂŶ�ĚĞ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ƉŽƐŝƟĞ�ǀĂŶ�ĞŶŬĞůĞ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ�ůĂŶĚĞŶ�ŽĨ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘�
/Ŷ�ĚĞ�ƌĞƐƚ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ĂƌƟŬĞů�ǌĂů�ĚŝĞƉĞƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ŝŶŐĞŐĂĂŶ�ŽƉ�ŚŽĞ�ĚĞ�ŽůŝĞ�ƉƌĞĐŝĞƐ�ŝƐ�ǀĞƌǁĞǀĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
Nederlandse economie. Want hoewel er in Nederland beperkt olie wordt gewonnen, zijn veel 
ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�Ğƌ�ĚŝƌĞĐƚ�ŽĨ�ŝŶĚŝƌĞĐƚ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǀĂŶ͘

2.1 Olie in Nederland volgens de internationale handelsstatistiek

�ĂƌĚŽůŝĞ�ŝƐ�ǀĂŶ�ŐƌŽŽƚ�ďĞůĂŶŐ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ͘�/Ŷ�ϮϬϭϱ�ǁĞƌĚ�ϭϯ͕ϳ�ƉƌŽĐĞŶƚ�ǀĂŶ�
alle goedereninvoer besteed aan aardolie en aardolieproducten. In 2012, toen de prijzen 
op hun hoogtepunt waren, was dit aandeel zelfs nog 22,2 procent. Ook de uitvoer van 
aardolieproducten is belangrijk. Olieproducten waren in 2015 zelfs met afstand de meest 
uitgevoerde goederen.5)

Met invoer wordt in dit verband de invoer voor zowel eigen verbruik als die voor 
wederuitvoer bedoeld. Van de invoer van aardoliën en aardolieproducten wordt het grootste 
gedeelte in Nederland geconsumeerd of verwerkt tot industriële producten. De rest is 

5) CBS (2016a).

2.1.1   Invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten

Ͷ
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ͷͶ
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Bron: CBS, internationale handelsstatistiek.
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ǁĞĚĞƌƵŝƚǀŽĞƌ͘ ��ŝƚ�ǌŝũŶ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ�ĚŝĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ďŝŶŶĞŶŬŽŵĞŶ�ĞŶ�ĚĂĂƌďŝũ�;ƟũĚĞůŝũŬͿ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�
worden van een ingezetene. Daarna verlaten die goederen Nederland weer, zonder dat 
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞ�ďĞǁĞƌŬŝŶŐ�ŚĞĞŌ�ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͘�EĂĂƐƚ�ĚĞǌĞ�ŝŶǀŽĞƌ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�
en aardolieproducten vindt er ook doorvoer plaats van deze goederen. Dan gaat het om 
goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat Nederland na 
ŽǀĞƌůĂĚŝŶŐ�ǁĞĞƌ�ƵŝƚŐĂĂŶ͘��ĞŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐ�ŝŶŐĞǌĞƚĞŶĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽƉ�ŐĞĞŶ�ĞŶŬĞů�ŵŽŵĞŶƚ�ĞŝŐĞŶĂĂƌ�
van de goederen. 

In de volgende paragrafen wordt het verbruik van aardolie door de Nederlandse economie 
ǀĂŶĂĨ�ĚĞ�ǁŝŶŶŝŶŐ�;ŝŶ�ǀŽŽƌĂů�ŚĞƚ�ďƵŝƚĞŶůĂŶĚͿ�ŐĞǀŽůŐĚ͘��ĞƌƐƚ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŬĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ĂĂŶďŽĚ�
;ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ŝŶǀŽĞƌͿ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ͕�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŽŵǌĞƫŶŐ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ�ŶĂĂƌ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘�dĞŶ�ƐůŽƩĞ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŬĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�
van deze producten. 

3. Aardoliegrondstoffen

3.1 Het aanbod van aardoliegrondstoffen

�ŝũŶĂ�ĂůůĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�;ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ͕�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ĐŽŶĚĞŶƐĂĂƚ�
ĞŶ�ĂĚĚŝƟĞǀĞŶͿ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚ͘�/Ŷ�ϮϬϭϱ�ǁĞƌĚ�ϭϬϰ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ĂĂŶ�
ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚ͘��Ğ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�ŝŶ�ŬŝůŽ Ɛ͛�ŝƐ�ŝŶ�Ěŝƚ�ŐĞǀĂů�ŝŶĐůƵƐŝĞĨ�ĚŽŽƌǀŽĞƌ͕ �
waardoor er in plaats van invoer over aanvoer wordt gesproken. Daarnaast werd er 2 miljard 
ŬŝůŽ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ǌĞůĨ�ŐĞǁŽŶŶĞŶ�ĞŶ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ͘��Ğ�ďĞƉĞƌŬƚĞ�ǁŝŶŶŝŶŐ�
ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŚĞĞŌ�ƚŽƚ�ŐĞǀŽůŐ�ĚĂƚ�ǀƌŝũǁĞů�ĂůůĞ�ƵŝƚǀŽĞƌ�ǁĞĚĞƌƵŝƚǀŽĞƌ�

3.1.1   Aardoliegrondstoffenbalans
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Ͷ
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ͶͷͻͶͷͺͶͷͶͷͶͷͷͶͷͶͶͶͿͶͶ;ͶͶͽ

Winning, en productie uit
aardolie en andere bronnen

Aanvoer Voorraadmutatie Uitvoer

����ǣ����ǡ�����������������ơ��������Ǥ
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ĞŶ�ĚŽŽƌǀŽĞƌ�ďĞƚƌĞŌ͘��ĞǌĞ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŚĞďďĞŶ͕�ǀŝĂ�ƉŝũƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ͕�
voornamelijk de directe buurlanden België en Duitsland tot bestemming. De Nederlandse 
ǌĞĞŚĂǀĞŶƐ�ǀŽƌŵĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ŚƵďƐ�ǀŽŽƌ�ŽƉƐůĂŐ�ĞŶ�ĚŽŽƌǀŽĞƌ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ͘

dŽƚ�ǀůĂŬ�ŶĂ�ĚĞ�ĞĞƵǁǁŝƐƐĞůŝŶŐ�ŬǁĂŵĞŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�ĂĂŶŐĞǀŽĞƌĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�;ĚƵƐ�
inclusief doorvoer) uit Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Na 2003 
werd Rusland de belangrijkste olieleverancier voor Nederland, ten koste van de drie eerder 
genoemde landen. Het Russische aandeel is de laatste jaren wel minder groot geworden. In 
2014 en 2015 werd er extra olie uit Noorwegen gehaald. Hier zijn de reserves, in tegenstelling 
tot in het Verenigd Koninkrijk, nog groot. Ook Nigeria wordt als olie-exportland voor 
EĞĚĞƌůĂŶĚ�ƐƚĞĞĚƐ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͘ ��ĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĂĂŶǀŽĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŐĞƌĂĸŶĞĞƌĚ�ĞŶ�
weer terug vervoerd naar Nigeria.

De totale opslagcapaciteit voor aardolieproducten is de laatste decennia vrij stabiel gebleven; 
sinds 2010 is echter sprake van een steeds grotere opslag. Bij lage prijzen is er een grotere 
ǀƌĂĂŐ�ŶĂĂƌ�ŽƉƐůĂŐ͘�,ĂŶĚĞůĂƌĞŶ�ĂŶƟĐŝƉĞƌĞŶ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ŽƉ�ŚŽŐĞƌĞ�ƉƌŝũǌĞŶ͘��ůƐ�ĚĞ�ƌĞŐƵůŝĞƌĞ�
ŽƉƐůĂŐ�ǀŽů�ƌĂĂŬƚ͕�ǁŽƌĚĞŶ�ƐŽŵƐ�ŽŽŬ�ŽůŝĞƚĂŶŬĞƌƐ�ĂůƐ�ŽƉƐůĂŐ�ŐĞďƌƵŝŬƚ͘��Ž�ůĂŐĞŶ�Ğƌ�ŝŶ�ϮϬϭϱ�ĞŶ�
2016 veel meer olietankers dan normaal voor anker aan de Nederlandse kust.6)��ŝŶĚ�ϮϬϭϱ�ůĂŐ�
Ğƌ�ǀŽŽƌ�ϴ͕ϳ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ĂĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ŽƉƐůĂŐ͕�ĞĞŶ�ĞǀĞŶĂƌŝŶŐ�ǀĂŶ�
het record van eind 1980. 

6) FD (2016a).

3.1.2   Top 5 herkomstlanden aanvoer van aardoliegrondstoffen
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Verenigd Koninkrijk Saoedi Arabië Nigeria Noorwegen Russische Federatie
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Verplichte voorraden 

EĂ�ĚĞ�ŽůŝĞĐƌŝƐŝƐ�ǀĂŶ�ϭϵϳϯ�ďĞƐĞŌĞŶ�ǀĞĞů�K�^KͲůĂŶĚĞŶ�ĚĂƚ�ǌŝũ�ǁĞů�ĞƌŐ�ŬǁĞƚƐďĂĂƌ�ǁĂƌĞŶ�ǀŽŽƌ�
ĚŝƐƌƵƉƟĞƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽůŝĞĂĂŶǀŽĞƌ͘ ��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ŽŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ŐĞůĞŝĚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ŽƉƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů��ŶĞƌŐŝĞ��ŐĞŶƚƐĐŚĂƉ�;/��Ϳ�ŝŶ�WĂƌŝũƐ͘��ĞƐůŽƚĞŶ�ǁĞƌĚ�ĚĂƚ�ĞůŬ�ůŝĚ�ǀŽŽƌ�ϵϬ�ĚĂŐĞŶ�
ďŝŶŶĞŶůĂŶĚƐ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĂĂŶ�ŽůŝĞ�ĞŶ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ĚŝĞŶƚ�ĂĂŶ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘��ůŬ�ůĂŶĚ�ŚĞĞŌ�
ĚĞ�ǀƌŝũŚĞŝĚ�Žŵ�ĚĞǌĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�ŶĂĂƌ�ŬĞƵǌĞ�ŝŶ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǀƵůůĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ�ŽĨ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�
bedrijfsleven.

Voor Nederland komt de verplicht aan te houden voorraad neer op ongeveer 4,5 miljoen 
ton, waarvan het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) 90 procent 
voor zijn rekening neemt. De rest wordt door bedrijven aangehouden. Omdat Nederland veel 
ŵĞĞƌ�ŽůŝĞ;ƉƌŽĚƵĐƚĞŶͿ�ďŝŶŶĞŶ�ǌŝũŶ�ůĂŶĚƐŐƌĞŶǌĞŶ�ŚĞĞŌ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ĚĂŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ͕�ŬŽƉĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
ůĂŶĚĞŶ�ŽƉƟĞƐ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�ǀŽŽƌƌĂĚĞŶ͕�ǁĂĂƌŵĞĞ�ǌŝũ�ŚƵŶ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ�ŬƵŶŶĞŶ�ĂĨĚĞŬŬĞŶ͘�
Dit levert de Nederlandse olie-industrie extra inkomsten op.

3.2 Het gebruik van aardoliegrondstoffen

,Ğƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ƐƚĂĂƚ�ŝŶ�ĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶďĂůĂŶƐ�ŐĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǁŝŶŶŝŶŐ�ĞŶ�ĂĂŶǀŽĞƌ͕ �
ŵŝŶƵƐ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌ͕ �ƉůƵƐ�ĚĞ�ǀŽŽƌƌĂĂĚŵƵƚĂƟĞ͘�EĞƚ�ĂůƐ�ĚĞ�ŚĂŶĚĞůƐƐƚƌŽŵĞŶ�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�ďŝũ�ŚĞƚ�
ŐĞďƌƵŝŬ�Žŵ�ĞĞŶ�ǀƌŝũ�ƐƚĂďŝĞůĞ�ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ŽůŝĞ�ĚŝĞ�ǀŽŽƌĂů�ĚŽŽƌ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�
ǀŽŽƌ�ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘�^ůĞĐŚƚƐ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�

3.1.3   Aardoliegrondstoffenvoorraad, per het einde van elk jaar
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;
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Bestemd voor verwerking in Nederland Bestemd voor doorvoer naar buitenland
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ĮŶĂĂů�ŐĞďƌƵŝŬ�;ϭ͕ϴ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ǀĂŶ�ĚĞ�ϲϬ͕ϲ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ŝŶ�ϮϬϭϱͿ͘��ƌ�ŝƐ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĮŶĂĂů�
ŐĞďƌƵŝŬ�ĂůƐ�Ğƌ�ŶĂ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŐĞĞŶ�ĞŶĞƌŐŝĞĚƌĂŐĞƌ�ŵĞĞƌ�ŽǀĞƌďůŝũŌ͘�,Ğƚ�ŐĂĂƚ�ŚŝĞƌďŝũ�Žŵ�ŐĞďƌƵŝŬ�
ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ŶŝĞƚͲĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͕�ǌŽĂůƐ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ƉůĂƐƟĐƐ͘�/Ŷ�ϮϬϭϱ�ŐŝŶŐ�
ŚĞƚ�Žŵ�ĮŶĂĂů�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŐĂƐĐŽŶĚĞŶƐĂĂƚ͕�ĞĞŶ�ďŝũƉƌŽĚƵĐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁŝŶŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ŽĨ�
ĂĂƌĚŐĂƐ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŐƌŽŶĚƐƚŽĨ�ǀŽŽƌ�ƉůĂƐƟĐ͘�/Ŷ�ĚĞ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚƚ�ĚŝĞƉĞƌ�ŝŶŐĞŐĂĂŶ�ŽƉ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ŐĞƌĂĸŶĞĞƌĚĞ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘

4. 
����ϐ���������������������

�ĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�;ϳϱ�ƉƌŽĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ƚŽƚĂůĞ�ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝŶ�ϮϬϭϱͿ͘��ĞŶ�ŬůĞŝŶĞƌ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ�
ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŐƌŽŽƚŚĂŶĚĞů�;Ϯϭ�ƉƌŽĐĞŶƚͿ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�;ϰ�ƉƌŽĐĞŶƚͿ͘�ZĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�
ǌŝũŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĚŝĞ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ŽŵǌĞƩĞŶ�ŝŶ�ďƌƵŝŬďĂƌĞ�
ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘�sŽŽƌďĞĞůĚĞŶ�ǀĂŶ�ďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ�ǌŝũŶ�ůƉŐ͕�ďĞŶǌŝŶĞ͕�ŬĞƌŽƐŝŶĞ�ĞŶ�ŐĂƐŽůŝĞ͘�
Andere aardolieproducten zijn bijvoorbeeld smeerolie en bitumen, een grondstof voor asfalt.

�Ğ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�ƐƚĂƉ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũ�ŝƐ�ŚĞƚ�ĚĞƐƟůůĞƌĞŶ͘�,ŝĞƌďŝũ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ǀĞƌŚŝƚ�
en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse aardolieproducten neer. Boven uit de 
kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven. In dit 
proces worden de producten op basis van hun verschil in kookpunt gescheiden. Lpg kookt als 
ĞĞƌƐƚĞ͕�ĚĂŶ�ďĞŶǌŝŶĞ͕�ĚŝĞƐĞů�ĞƚĐ͘�tĂƚ�ŽǀĞƌďůŝũŌ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ƌĞƐŝĚƵĂůĞ�ŽůŝģŶ͕�ƐƚŽŽŬŽůŝĞ�ĞŶ�ďŝƚƵŵĞŶ͘�
Deze kunnen als bunkerolie voor de zeescheepvaart gebruikt worden.

In de groothandel worden aardolieproducten verhandeld. Wat veel voorkomt is dat deze 
bedrijven aardolieproducten verbruiken door ze te mengen (blenden) vlak voor ze weer aan 

4.0.1   Aardolieproductenbalans
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ĚĞ�ŵĂƌŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞůĞǀĞƌĚ͘��ĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŝƐ�ŵĞĞƌ�ŽĨ�ŵŝŶĚĞƌ�ĂĚĚŝƟĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ŵŽƚŽƌďĞŶǌŝŶĞ�
of autodiesel toevoegen om het geschikt te maken voor gebruik en aan zomer- of 
ǁŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĮĐĂƟĞƐ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ǀŽůĚŽĞŶ͘

Petrochemische bedrijven zijn bedrijven die met behulp van aardolieproducten  chemische 
producten produceren. Hierbij komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als 
ďŝũƉƌŽĚƵĐƚ͘��ĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ŝƐ�ŶĂŌĂ�ĚĂƚ�ǁŽƌĚƚ�ŽŵŐĞǌĞƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĞƚŚǇůĞĞŶ�;ĞĞŶ�
grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan 
de markt wordt afgeleverd.

/Ŷ�ϮϬϭϱ�ǁĞƌĚ�Ğƌ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ǀŽŽƌ�ϳϵ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ĂĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ�
door de drie hierboven genoemde bedrijfstakken. Daarnaast werd er voor 94 miljard 
ŬŝůŽ�ĂĂŶŐĞǀŽĞƌĚ�;ŝŶĐůƵƐŝĞĨ�ĚŽŽƌǀŽĞƌͿ͘�sĂŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ĞŶ�ĂĂŶǀŽĞƌ�ǁĞƌĚ�ϭϭϬ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͕�ĞŶ�ǁĂƐ�ϭϲ�ŵŝůũĂƌĚ�ŬŝůŽ�ďĞƐƚĞŵĚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ƐĐŚĞĞƉͲ�ĞŶ�ůƵĐŚƚǀĂĂƌƚ�
(bunkers). 

4.1 De aanvoer van aardolieproducten

�Ğ�ĂĂŶǀŽĞƌ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝƐ�ƚƵƐƐĞŶ�ϮϬϬϳ�ĞŶ�ϮϬϭϱ�ƐƚĞƌŬ�ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ͘��ĞǌĞ�ĞǆƚƌĂ�
aanvoer betrof voornamelijk doorvoer of invoer ten behoeve van wederuitvoer, aangezien 
ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌ�ŝŶ�ĚŝĞǌĞůĨĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŽŽŬ�ĨŽƌƐ�ƚŽĞŶĂŵ͘��Ğ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŽůŝĞŚĂŶĚĞů�ǀŝĂ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
bereikte in 2015 het hoogste niveau ooit. Opvallend is dat het Russische aandeel in de totale 
aanvoer van aardolieproducten ook in 2015 nog steeg. Dit in tegenstelling tot het Russische 
ĂĂŶĚĞĞů�ŝŶ�ĚĞ�ĂĂŶǀŽĞƌ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ŽŽŬ�ŝŶ��ĞůŐŝģ�ǀĞĞů�ƌƵǁĞ�
ĂĂƌĚŽůŝĞ�ǀĞƌǁĞƌŬƚ�ƚŽƚ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĞŶ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ŽĨ�ĚŽŽƌŐĞǀŽĞƌĚ�ŶĂĂƌͬǀŝĂ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͘�

4.1.1   Herkomst aangevoerde aardolieproducten
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�Ğ�ƐƟũŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂĂŶŐĞǀŽĞƌĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�Ƶŝƚ�ZƵƐůĂŶĚ�ďĞƚƌĞŌ�ǀŽŽƌĂů�ǌǁĂƌĞ�ƐƚŽŽŬŽůŝĞ͘�
�ŝƚ�ŝƐ�ĚĞ�ŽůŝĞ�ĚŝĞ�ŽǀĞƌďůŝũŌ�ŶĂ�ĚĞƐƟůůĂƟĞ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũ͘�^ƚŽŽŬŽůŝĞ�ǁĂƐ�ŝŶ�ϮϬϭϱ�ŐŽĞĚ�ǀŽŽƌ�
ϲϴ�ƉƌŽĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞ�ZƵƐƐŝƐĐŚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘�/Ŷ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞǌĞ�
Russische stookolie vaak in lege Saoedi-Arabische olietankers geladen met Singapore als 
bestemming. Vervolgens worden deze tankers weer geladen met Arabische ruwe aardolie. 

4.2 De productie van aardolieproducten

/Ŷ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ǁŽƌĚƚ�ǀŽŽƌĂů�ǀĞĞů�ŐĂƐͲ�ĞŶ�ĚŝĞƐĞůŽůŝĞ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ͘�,Ğƚ�ďĞƚƌĞŌ�ŚŝĞƌ�ϯϭ�ƉƌŽĐĞŶƚ�
ǀĂŶ�ĚĞ�ƚŽƚĂůĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŐĂĂƚ�ŚŝĞƌďŝũ�ŵĞƚ�ŶĂŵĞ�Žŵ�ĂƵƚŽĚŝĞƐĞů�
(voor auto’s en vrachtwagens). Verder wordt er ook veel benzine en stookolie geproduceerd. 
Van al deze producten werd in 2015 aanzienlijk meer geproduceerd dan verbruikt. Dit 
geldt ook voor het totaal aan geproduceerde aardolieproducten: Nederland is wat deze 
ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ďĞƚƌĞŌ�ĞĞŶ�ŶĞƩŽ�ĞǆƉŽƌƚĞƵƌ�;Ğƌ�ǁŽƌĚƚ�ŵĞĞƌ�ƵŝƚͲ�ĚĂŶ�ŝŶŐĞǀŽĞƌĚͿ͘�,Ğƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�
ůƉŐ�;ĂƵƚŽŐĂƐͿ�ĞŶ�ŶĂŌĂ�ǀŽƌŵƚ�ĞĞŶ�ƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐ͗�ĚĞǌĞ�ŝƐ�ŚŽŐĞƌ�ĚĂŶ�ĚĞ�ďŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ͘�
�ŽǁĞů�ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĂůƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝƐ�ƐŝŶĚƐ�ϮϬϬϳ�ŝŶ�ŐƌŽƚĞ�ůŝũŶĞŶ�
onveranderd gebleven. 

4.3 Het gebruik van olieproducten

EĞƚ�ĂůƐ�ŝŶ�ĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶďĂůĂŶƐ�ƐƚĂĂƚ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝŶ�
EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŐĞůŝũŬ�ĂĂŶ�Ăů�ǁĂƚ�Ğƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚ�ĞŶ�ĂĂŶŐĞǀŽĞƌĚ͕�ƉůƵƐ�ĚĞ�ŽŶƩƌĞŬŬŝŶŐ�Ƶŝƚ�
ĚĞ�ŽůŝĞǀŽŽƌƌĂĂĚ͕�ŵŝŶƵƐ�ĂůůĞƐ�ǁĂƚ�ǁŽƌĚƚ�ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ�ĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
lucht- of zeevaart. In 2015 bedroeg dit gebruik 44 miljard kilo.

4.2.1   Productie en gebruik van aardolieproducten, 2015

Bron: CBS, aardolieproductenbalans.
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,Ğƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŝŶ�ĂůůĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�ŚĞƚ�ĮŶĂůĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬ͘�sĂŶ�ĮŶĂĂů�
verbruik is pas sprake als er na gebruik geen andere energiedragers overblijven. Dit kan 
ǌŝũŶ�ĮŶĂĂů�ĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚ͕�ǌŽĂůƐ�ďĞŶǌŝŶĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĂƵƚŽ͕�ŽĨ�ŶŝĞƚͲĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚ͕�ǌŽĂůƐ�ŶĂŌĂ�ĂůƐ�
ŐƌŽŶĚƐƚŽĨ�ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĞ͘�WƌŽĚƵĐƚĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũ�ǌŝũŶ�ǀĂĂŬ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ŐĞƐĐŚŝŬƚ�ǀŽŽƌ�
ŚĞƚ�ĞŝŶĚǀĞƌďƌƵŝŬ͘��ĞǌĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ�ŚĂůĨƉƌŽĚƵĐƚ�ǀĞƌĚĞƌ�ǀĞƌǁĞƌŬƚ�ƚŽƚ�
ĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘��ĞŶ�ǀŽŽƌďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŚĂůĨƉƌŽĚƵĐƚ�ŝƐ�ŶĂŌĂ͕�ĚĂƚ�ĚŽŽƌ�ŵĞŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ĂĚĚŝƟĞǀĞŶ�
ƚŽƚ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚ�ŵŽƚŽƌďĞŶǌŝŶĞ�ǁŽƌĚƚ�ǀĞƌǁĞƌŬƚ͘�KŽŬ�ŬƵŶŶĞŶ�ŚĂůĨƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĂůƐ�ŶĂŌĂ�ĞŶ�
ůƉŐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƐ�ŐƌŽŶĚƐƚŽĨ�ǀŽŽƌ�ŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ�ĂůƐ�ĞƚŚǇůĞĞŶ͘��ŝũ�ĚĞ�
ƌĂĸŶĂŐĞ�ĞŶ�ďŝũ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ǀƌŝũŐĞŬŽŵĞŶ�ƌĞƐƚŐĂƐƐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂĂŬ�ŝŶŐĞǌĞƚ�Žŵ�
warmte of elektriciteit te maken.

>ŽŐŝƐĐŚĞƌǁŝũƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀŽŽƌĂů�ďĞŶǌŝŶĞ�ĞŶ�ĚŝĞƐĞů�ĮŶĂĂů�ǀĞƌďƌƵŝŬƚ͘��ĞǌĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĚŝĞŶĞŶ�ĂůƐ�
ŵŽƚŽƌďƌĂŶĚƐƚŽĨ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ǀĞƌǀŽĞƌ͘ �,Ğƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĚŽŽƌ�ůƵĐŚƚͲ�ĞŶ�ƐĐŚĞĞƉǀĂĂƌƚ�ǀĂůƚ�
hier niet onder (zie bunkers bij uitvoer). Slechts een klein gedeelte van lpg wordt verbruikt als 
ŵŽƚŽƌďƌĂŶĚƐƚŽĨ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌǀŽĞƌ͘ ��ĞŶ�ǀĞĞů�ŐƌŽƚĞƌ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ǀŽŽƌ�ŽŵǌĞƫŶŐ�ŶĂĂƌ�
petrochemische producten. 

5. De waarde van het verbruik 
van aardolie en -gas

/Ŷ�ǀŽŽƌŐĂĂŶĚĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ǌŽǁĞů�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�ĂůƐ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ͕�
ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĞŶ�ĚĞ�ŚĂŶĚĞů�ďĞŬĞŬĞŶ͘�,Ğƚ�ŐŝŶŐ�ŚŝĞƌďŝũ�Žŵ�ĚĞ�ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ŝŶ�ŬŝůŽ Ɛ͛͘��ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
manier om naar het verbruik te kijken is door de waarde van het verbruik centraal te stellen. 

4.3.1   Verbruik van aardolieproducten, 2015

Bron: CBS, aardolieproductenbalans.
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Hierdoor kan per bedrijfstak het aandeel van de uitgaven aan aardolie(producten) tegen de 
ƚŽƚĂůĞ�ƵŝƚŐĂǀĞŶ�;ŚĞƚ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂŝƌĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬͿ�ĂĨ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞǌĞƚ͘��ĞǌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŝƐ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�
ŝŶ�ĚĞ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�ŐĞďƌƵŝŬƐƚĂďĞůůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ĚŽŽƌ���^�ǁŽƌĚĞŶ�
samengesteld. 

KƉ�ĚĞǌĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ŬĂŶ�ŝŶ�ŬĂĂƌƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞďƌĂĐŚƚ�ǁĞůŬĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ƌĞůĂƟĞĨ�
gezien de hoogste uitgaven aan aardolie(producten) kennen en dus het meeste zouden 
ŬƵŶŶĞŶ�ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐĚĂůŝŶŐĞŶ͕�ĂůƐ�ŚĞƚ�ǌĞ�ůƵŬƚ�ĚĞ�ǀĞƌŬŽŽƉƉƌŝũƐ�ĞŶ�ŚĞƚ�Ͳ�ǀŽůƵŵĞ�
ƐƚĂďŝĞů�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘�/Ŷ�ϮϬϭϰ�ůƵŬƚĞ�Ěŝƚ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ŶŝĞƚ͗�ĚĞ�ŽŵǌĞƚ�ĚĂĂůĚĞ�ŚĂƌĚĞƌ�ĚĂŶ�
ĚĞ�ŬŽƐƚĞŶ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŶĞŐĂƟĞĨ�ďĞĚƌŝũĨƐƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ǁĞƌĚ�ďĞŚĂĂůĚ͘ϳͿ Cijfers over het 
bedrijfsresultaat in 2015 zijn nog niet beschikbaar.

/Ŷ�ĚĞ�ƐƚĂƟƐƟĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ŝŶ�ĚĞ�ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬƐƚĂďĞůůĞŶ�
geen onderscheid gemaakt tussen het verbruik van aardgas en aardolie. In deze 
ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ǁŽƌĚƚ�ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŐĂƐ�ĚĂĂƌŽŵ�ŝŶ�ĚĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶ͘�KŵĚĂƚ�ĚĞ�
aardgasprijsontwikkeling door verschillende redenen redelijk overeenkomt met die van 
ĂĂƌĚŽůŝĞ͕�ǀĞƌƐƚŽŽƌƚ�Ěŝƚ�ĚĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ŶĂƵǁĞůŝũŬƐ͘�

Bij het bepalen van het aandeel van aardolie- en aardgas in het totale intermediaire 
verbruik per bedrijfstak is het van belang een onderscheid te maken tussen ruwe olie en 
ĂĂƌĚŐĂƐ�ĞŶĞƌǌŝũĚƐ��ĞŶ�ŐĞƌĂĸŶĞĞƌĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ͘�,Ğƚ�ĞīĞĐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĂŐĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ŽƉ�
ďƌĂŶĚƐƚŽĨƉƌŝũǌĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ŶĂŵĞůŝũŬ�ŐĞĚĞŵƉƚ�ĚŽŽƌ�ĂĐĐŝũŶǌĞŶ͘��ĞŶ�ƐƟũŐŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ƉƌŝũƐ�ǀŽŽƌ�ƌƵǁĞ�
olie met bijvoorbeeld 10 procent zal in beginsel leiden tot een toename van de pompprijs 
ǀŽŽƌ��ƵƌŽ�ϵϱ�ŵĞƚ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ŚŽŽŐƵŝƚ�ϯ�ƚŽƚ�ϰ�ƉƌŽĐĞŶƚ͘8) Hierdoor zijn het vooral de 

ϳͿ CBS (2016b).
8) �/D�;ϮϬϭϭͿ͕�Ɖ͘�ϯϬ͘

5.0.1   Producentenprijzen aardgas en aardolie in Nederland
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ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŚŽŽŐ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ŵĞĞƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚĂůĞŶĚĞ�
ƉƌŝũǌĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ͘��ĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ĚŝĞ�ǀŽŽƌĂů�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�
;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ�ďƌĂŶĚƐƚŽīĞŶ�ǁĂĂƌ�ǀĞĞů�ĂĐĐŝũŶǌĞŶ�ŽƉ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŚĞǀĞŶͿ�ŵĞƌŬĞŶ�ŵŝŶĚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�
prijsdaling van ruwe olie.9)

�Ğ�ŵĞĞƐƚ�ŽůŝĞͲ�ĞŶ�ŐĂƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬ�ǀĂŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŝƐ͕�ǌŽĂůƐ�ǀĞƌǁĂĐŚƚ͕�ĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞͲ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘��ĞǌĞ�ďĞƐƚĂĂƚ�ŝŵŵĞƌƐ�ŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐ�Ƶŝƚ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ĚŝĞ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ�Žŵ�
Ğƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�;ǌŽĂůƐ�ďĞŶǌŝŶĞ͕�ĚŝĞƐĞů͕�ŶĂŌĂ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ǀĂŶ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�ZƵŝŵ�ϴϬ�ƉƌŽĐĞŶƚ�
van het verbruik van deze bedrijfstak bestaat uit ruwe olie, waar in 2014 ruim 28 miljard euro 
aan werd uitgegeven. De aardolie-industrie is hiermee ook in absolute termen de grootste 
verbruiker van olie en gas.

EĂ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ǀĞƌďƌƵŝŬƚ�ĚĞ�ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ŝŶ�ĂďƐŽůƵƚĞ�ƚĞƌŵĞŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�;ƌƵǁĞͿ�
ĂĂƌĚŽůŝĞ�ĞŶ�ŐĂƐ͘��Ğ�ĐŚĞŵŝĞ�ŐĂĨ�ϳ͕ϯ�ŵŝůũĂƌĚ�ĞƵƌŽ�Ƶŝƚ�ĂĂŶ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ͕�ĂĂƌĚŐĂƐ͕�ĐŽŬĞƐ�ĞŶ�
aardolieproducten in 2014. Deze uitgaven waren goed voor ongeveer 20 procent van 
ŚĞƚ�ƚŽƚĂůĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĚŽŽƌ�ĚĞǌĞ��ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬ͘�EĂĂƐƚ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ĐŚĞŵŝĞ�ŐĞďƌƵŝŬƚĞŶ�
alleen energiebedrijven en de landbouw een aanzienlijk deel ruwe aardolie en aardgas. 
�ĞŬĞƌ�ďŝũ�ĞŶĞƌŐŝĞďĞĚƌŝũǀĞŶ�ŐŝŶŐ�ŚĞƚ�ŚŝĞƌ�ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�Žŵ�ĂĂƌĚŐĂƐ�;ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŽŵǌĞƫŶŐ�ŶĂĂƌ�
elektriciteit). 

Olieproducten spelen als aandeel in het totale intermediaire verbruik per bedrijfstak een 
belangrijke rol in de visserij, de luchtvaart, en het vervoer over land en water. In tegenstelling 
ƚŽƚ�ĚĞ�ƐƚĂƟƐƟĞŬĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ĨǇƐŝĞŬĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞďĂůĂŶƐ͕�ǌŝĞŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ�ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�
ĚŽŽƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ůƵĐŚƚǀĂĂƌƚ�ĂůƐ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ĞŶ�ĚƵƐ�ŶŝĞƚ�ĂůƐ�
ƵŝƚǀŽĞƌ͘ �KŶĚĂŶŬƐ�ŚĞƚ�ĚĞŵƉĞŶĚĞ�ĞīĞĐƚ�ǀĂŶ�ĂĐĐŝũŶǌĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŇƵĐƚƵĂƟĞƐ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�

9) �/D�;ϮϬϭϭͿ͕�Ɖ͘�ϯϬʹϯϮ͘

ͷǤͲǤʹ����������������Ǧ��������ϐ�������������������������ǡ�ʹͲͳͶ

Bron: CBS, nationale rekeningen.
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ŚĂĚ�ĚĞ�ǀĞƌǀŽĞƌƐĞĐƚŽƌ�ǁĞů�ĚĞŐĞůŝũŬ�ƉƌŽĮũƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐĚĂůŝŶŐĞŶ͘��Ž�ŵĂĂŬƚĞ��ŝƌ�&ƌĂŶĐĞͲ<>D�
ďĞŬĞŶĚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŐŽĞĚŬŽƉĞ�ďƌĂŶĚƐƚŽĨ�ŝŶ�ϮϬϭϱ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ǁŝŶƐƚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŚĂůĨ�ŵŝůũĂƌĚ�ĞƵƌŽ�ŚĞĞŌ�
gezorgd.10)

KŽŬ�ǀŝƐƐĞƌƐ�ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞĚĂĂůĚĞ�ƉƌŝũƐ�ǀŽŽƌ�ŐĂƐŽůŝĞ͕�ĚĞ�ďƌĂŶĚƐƚŽĨ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ďŽƚĞŶ͘11) 
dŽĐŚ�ŵĞƌŬƚ�ũƵŝƐƚ�ŽŽŬ�ĚĞǌĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌ�ǀĂŶ�ǀŽĞĚŝŶŐƐŵŝĚĚĞůĞŶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�
ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ�ůĂŶĚĞŶ�EŝŐĞƌŝĂ�ĞŶ�ZƵƐůĂŶĚ�ĂĨŶĞĞŵƚ�;ǌŝĞ�ŽŽŬ�ƉĂƌĂŐƌĂĂĨ�ϮͿ͘��Ž�ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞ�
ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ǀŝƐƐĞƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�&�͗�͚�ĞŶ�ůĂŐĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ůŝũŬƚ�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ŐƵŶƐƟŐ͕�ŵĂĂƌ�EŝŐĞƌŝĂ�ŝƐ�
ƐƚĞƌŬ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǀĂŶ�ŝŶŬŽŵƐƚĞŶ�Ƶŝƚ�ŽůŝĞ͘��ĂĂƌĚŽŽƌ�ŝƐ�ĚĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵƵŶƚ�ŐĞŚĂůǀĞĞƌĚ͘��Ğ�
180 miljoen inwoners van Nigeria eten veel makreel en haring, maar dat doen ze nu een stuk 
ŵŝŶĚĞƌ͘ �sŽŽƌ�ZƵƐůĂŶĚ�ŐĞůĚƚ�ŚĞƚǌĞůĨĚĞ͘��ŽŽƌ�ĚĞ�ĚĞǀĂůƵĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƌŽĞďĞů�ǀĞƌŬŽƉĞŶ�ǁŝũ�ĚĂĂƌ�
minder vis. Nee, ik heb liever een olieprijs van 80 dollar.’12)

�ĞŶ�ďŝũŬŽŵĞŶĚ�ĞīĞĐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚĂůĞŶĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ŝƐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ŽŵǌĞƚ�ǀĂŶ�ŽůŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ�
bedrijven afneemt.13)�sŽŽƌ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ǁĂƐ�Ěŝƚ�ŝŶ�ǌŽǁĞů�ϮϬϭϰ�ĂůƐ�ϮϬϭϱ�ŚĞƚ�ŐĞǀĂů͘�KŵĚĂƚ�ĚĞ�
opbrengsten nog harder daalden dan de kosten daalde hier in 2014 ook de winst. Over het 
ĂůŐĞŵĞĞŶ�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ůĂŐĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐ�ĞĐŚƚĞƌ�ĂůƐ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ŐĞǌŝĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ĞŶ�
ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ĚŝĞ�ƐƚĞƌŬ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǌŝũŶ͕�ǌŽĂůƐ�ĚĞ�ĐŚĞŵŝĞ͘14) 
Voorwaarde is dan wel dat de inkoopprijzen harder dalen dan de verkoopprijzen.

10) dƌŽƵǁ�;ϮϬϭϲͿ͘
11) Urkerland (2014).
12) FD (2016b).
13) CBS (2015).
14) Volkskrant (2015).
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Bron: CBS, nationale rekeningen.
N.B. Olie en gas = ruwe olie, aardgas, aardgascondensaat, cokes en aardolieproducten.

Verbruik van olie en gas gecorrigeerd voor prijsveranderingen Verbruik van olie en gas in lopende prijzen
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�Ğ�ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ�ŽůŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ƐĂŵĞŶ�ůŝŐƚ�ĞĞŶ�ƐƚƵŬ�
lager dan in de hiervoor uitgelichte bedrijfstakken: in 2014 werd 8,4 procent van het totale 
intermediaire verbruik uitgegeven aan ruwe olie, aardgas, cokes en aardolieproducten. Dit 
ĂĂŶĚĞĞů�ůĂŐ�ŝŶ�ϭϵϵϴ�ŶŽŐ�ŽƉ�ϰ͕ϲ�ƉƌŽĐĞŶƚ͘��Ğ�ƐƟũŐŝŶŐ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ĂĂŶĚĞĞů�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŬůĂĂƌĚ�
ĚŽŽƌ�ƉƌŝũƐƐƟũŐŝŶŐĞŶ͘��ůƐ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ͕�ďůŝũŬƚ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ĂĂŶĚĞĞů�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ĞŶ�
ĂĂƌĚŐĂƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƚŽƚĂůĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ũƵŝƐƚ�ŝƐ�ĂĨŐĞŶŽŵĞŶ͘�dŽƚ�ϮϬϬϭ�ǁĂƐ�Ğƌ�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƐŶĞůůĞ�
afname; sindsdien is de daling veel geleidelijker. Uit een eerdere studie van het CBS blijkt dat 
deze daling voornamelijk kan worden verklaard door een afname van de energie-intensiteit 
;ŚĞƚ�ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ�ƉĞƌ�ĞĞŶŚĞŝĚ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟĞͿ�ĞŶ�ǀĞĞů�ŵŝŶĚĞƌ�ĚŽŽƌ�ǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ�
ŝŶ�ĚĞ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ ��ƌ�ǁĂƐ�ǁĞů�ƐƉƌĂŬĞ�ǀĂŶ�ǀĞƌĚŝĞŶƐƚĞůŝũŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�
ĞĐŽŶŽŵŝĞ͕�ŵĂĂƌ�Ěŝƚ�ŚĂĚ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞƌ�ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ�ĚĂŶ�ĚĞ�ďĞƐƉĂƌŝŶŐ�ŽƉ�
energie door technologische ontwikkelingen.15)

5.1 Internationale vergelijking 

sĞƌŐĞůĞŬĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞ�ůĂŶĚĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ĞƵƌŽǌŽŶĞ�ŝƐ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀĂŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
ƌĞůĂƟĞĨ�ŐĞǌŝĞŶ�ŐƌŽŽƚ͘�/Ŷ�Ěŝƚ�ǀĞƌďĂŶĚ�ǁŽƌĚƚ�ĞŶĞƌŐŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŐĞĚĞĮŶŝĞĞƌĚ�ĂůƐ�ŚĞƚ�
ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ͕�ĐŽŬĞƐ�ĞŶ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĂůƐ�ĂĂŶĚĞĞů�ŝŶ�ŚĞƚ�ƚŽƚĂůĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�
ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ�ƐĂŵĞŶ͘�sĂŶǁĞŐĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ�ĂĂŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů�ǀĞƌŐĞůŝũŬďĂƌĞ�ĚĂƚĂ�ŝƐ�ĚƵƐ�
ŐĞŬŽǌĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďƌĞĚĞƌĞ�ĚĞĮŶŝƟĞ�ĚĂŶ�ĚĞ�ĞĞƌĚĞƌ�ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ďŝŶŶĞŶ�

15) ��^�;ϮϬϭϬͿ͕�Ɖ͘�ϲϭʹϲϮ͘

5.1.1   Aandeel van delfstoffen en olieproducten in het totale intermediaire

 verbruik, 2010

Bron: Eurostat.
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EĞĚĞƌůĂŶĚ͘�/Ŷ�ĚĞ�ĞĞƌĚĞƌ�ŐĞďƌƵŝŬƚĞ�ĚĞĮŶŝƟĞ�ǁĞƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ�ĂůůĞĞŶ�ĚĞ�ƌƵǁĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞ�
en aardgas (inclusief aardgascondensaat) meegenomen in de berekening. 

/Ŷ�ŐĞĞŶ�ĞŶŬĞů�ĂŶĚĞƌ�tĞƐƚͲ�ƵƌŽƉĞĞƐ�ůĂŶĚ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ��h�ŐĞĞŌ�ŚĞƚ�ďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ�
ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞƌ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂŝƌĞ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�Ƶŝƚ�ĂĂŶ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ͕�ĐŽŬĞƐ�ĞŶ�
ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĚĂŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͘�,Ğƚ�ĂĂŶĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ�ŚŝĞƌŝŶ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
erg groot. Het gaat vooral om ruwe aardolie en aardgas (86 procent van het verbruik van 
ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ�ŝŶ�ϮϬϭϬͿ�ĞŶ�ŝŶ�ǀĞĞů�ŵŝŶĚĞƌĞ�ŵĂƚĞ�Žŵ�ŚĞƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ƐƚĞĞŶŬŽŽů͕�ďƌƵŝŶŬŽŽů͕�
ŵĞƚĂĂůĞƌƚƐĞŶ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ͘

,Ğƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ĐŽŬĞƐ�ĞŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝƐ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŬůĞŝŶ͘��ŝƚ�ŬŽŵƚ�ĚĞĞůƐ�
door de aanwezigheid van een grote aardgasvoorraad binnen de Nederlandse landsgrenzen, 
ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŐĂƐ�ŝŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ĞŶĞƌŐŝĞŵŝǆ�ŐƌŽŽƚ�ŝƐ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŝƐ�ĚĞ�
economische structuur in Nederland minder gericht op het verbruik van aardolieproducten 
dan die van andere landen (zoals Griekenland en België) waar bijvoorbeeld de transportsector 
naar verhouding groter is. In een land als Luxemburg komt het belang van de economische 
ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ�ŝŶ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ŵĂƚĞ�ŶĂĂƌ�ǀŽƌĞŶ͗�ŽŶĚĂŶŬƐ�ŚĞƚ�ƌĞůĂƟĞǀĞ�ďĞůĂŶŐ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�
ĞŶĞƌŐŝĞŵŝǆ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ƌĞůĂƟĞĨ�ǁĞŝŶŝŐ�ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞůĨƐƚŽīĞŶ͕�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ĞŶ�ĐŽŬĞƐ͘�
�Ăƚ�ŬŽŵƚ�ĚŽŽƌĚĂƚ�Ěŝƚ�ůĂŶĚ�ǀŽŽƌĂů�;ĮŶĂŶĐŝģůĞͿ�ĚŝĞŶƐƚĞŶ�ƉƌŽĚƵĐĞĞƌƚ͕�ǁĂĂƌǀŽŽƌ�ǁĞŝŶŝŐ�ŽůŝĞ�ŽĨ�
gas nodig is.

�Ğ�ŽůŝĞͲ�ĞŶ�ŐĂƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ�ŝƐ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŐƌŽŽƚ͕�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�
Ğƌ��ŐĞƉƌŽĮƚĞĞƌĚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽůŝĞƉƌŝũƐĚĂůŝŶŐĞŶ͘��Ăƚ�ĚĞǌĞ�ĂĬĂŶŬĞůŝũŬŚĞŝĚ�ŐƌŽŽƚ�ŝƐ�
ŬŽŵƚ�ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŐƌŽƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�
ŽůŝĞƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ĞŶ�ĐŽŶĚĞŶƐĂĂƚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�
ǀĞĞů�ŶĂƟŽŶĂĂů�ĂĂƌĚŐĂƐ�ǀĞƌďƌƵŝŬƚ͘�,Ğƚ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞ�;ŽĨ�
ŐĞŢŵƉŽƌƚĞĞƌĚĞͿ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŝƐ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŶĂĂƌ�ǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ�ŝŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů�ŽƉǌŝĐŚƚ�ůĂĂŐ͘

5.2 De consumptiewaarde van olie en gas

�ĞĚƌŝũǀĞŶ�ǀĞƌďƌƵŝŬĞŶ�ŽůŝĞ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ƉƌŽĚƵĐƟĞ͕�ŵĂĂƌ�ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ�ĐŽŶƐƵŵĞƌĞŶ�ŚĞƚ͘�KŽŬ�
hierbij gaat het niet alleen om olieproducten, maar het geheel van ruwe olie, aardgas, cokes 
ĞŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘��Ğ�ŶĂĚƌƵŬ�ůŝŐƚ�ŽƉ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵƉƟĞ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŐĂƐ�ĞŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�
voor verwarming en brandstof. Nederlandse huishoudens gaven sinds 1999 een steeds groter 
aandeel van de totale bestedingen uit aan deze producten. Net als bij de bedrijven kwam 
Ěŝƚ�ĞĐŚƚĞƌ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƉƌŝũƐƐƟũŐŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĞŶĞƌŐŝĞ͘�'ĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ�ǀŽŽƌ�ƉƌŝũƐǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐĞŶ�
daalde het aandeel van de uitgaven aan ruwe olie, aardgas, cokes en aardolieproducten. 

/Ŷ�ϮϬϭϰ�ǁĞƌĚ�Ğƌ�ĚŽŽƌ�ŚƵŝƐŚŽƵĚĞŶƐ�ϭ͕ϳ�ŵŝůũĂƌĚ�ĞƵƌŽ�;ϭϭ�ƉƌŽĐĞŶƚͿ�ŵŝŶĚĞƌ�ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞǌĞ�
producten dan een jaar eerder. Deze besparing komt echter slechts zeer beperkt door de 
ƉƌŝũƐĚĂůŝŶŐ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ĞŶ�ŐĂƐ͘�'ĞĐŽƌƌŝŐĞĞƌĚ�ǀŽŽƌ�ƉƌŝũƐŵƵƚĂƟĞƐ͕�ĚƵƐ�ŝŶ�ǀŽůƵŵĞƚĞƌŵĞŶ͕�ǁĂƐ�Ğƌ�
namelijk sprake van een daling van 10 procent.
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6. Conclusie

�ŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŚĂŶĚĞůƐƐƚĂƟƐƟĞŬ͕�ĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞďĂůĂŶƐ�ĞŶ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ�ƚĞ�
ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ�ŝƐ�ŝŶ�Ěŝƚ�ĂƌƟŬĞů�ŐĞƉƌŽďĞĞƌĚ�ĞĞŶ�ǌŽ�ĐŽŵƉůĞĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ďĞĞůĚ�ƚĞ�ƐĐŚĞƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƟĞ͕�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŚĂŶĚĞů�ĞŶ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ͘�
Door niet alleen naar hoeveelheden olie te kijken, maar ook naar de bedragen die hieraan 
zijn uitgegeven, is bovendien in kaart gebracht welke bedrijfstakken het meest gevoelig zijn 
voor olieprijsveranderingen.

Door de natuurlijke aanwezigheid van aardgas en de verdienstelijking van de Nederlandse 
ĞĐŽŶŽŵŝĞ�ŝƐ�ĚĞ�ƌŽů�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞ;ƉƌŽĚƵĐƚĞŶͿǀĞƌďƌƵŝŬ�ŚŝĞƌ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŬůĞŝŶĞƌ�ĚĂŶ�ŝŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
�ƵƌŽƉĞƐĞ�ůĂŶĚĞŶ͘�dŽĐŚ�ŝƐ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐ�ǀĂŶ�ŽůŝĞ�ŝŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĞ�ŐƌŽŽƚ͘��Ăƚ�ŬŽŵƚ�
ĚŽŽƌ�ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĞŶŬĞůĞ�ŽůŝĞͲĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬŬĞŶ͘��ůůĞƌĞĞƌƐƚ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�
ǀĞĞů�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ�ĂĂŶŐĞǀŽĞƌĚ͘��ĞŶ�ŐƌŽŽƚ�ŐĞĚĞĞůƚĞ�ŚŝĞƌǀĂŶ�ǁŽƌĚƚ�ƟũĚĞůŝũŬ�ŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ�ĞŶ�ǁĞĞƌ�
ĚŽŽƌŐĞǀŽĞƌĚ͕�ŽĨ�ďĞǁĞƌŬƚ�ƚŽƚ�ŐĞƌĂĸŶĞĞƌĚĞ�ŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘��Ğ�ŚĂǀĞŶƐ�ǀĂŶ�ZŽƩĞƌĚĂŵ�ĞŶ�
Amsterdam spelen hierin een sleutelrol.

�Ğ�ŝŶ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ�ŐĞƉƌŽĚƵĐĞĞƌĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬƚ�ĂůƐ�ŐƌŽŶĚƐƚŽĨ�ǀŽŽƌ�
andere (aardolie)producten, of dienen als brandstof. De groothandel, de opslagbedrijven en 
ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ƐƉĞůĞŶ�ŚŝĞƌŝŶ�ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ƌŽů͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŝƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�
ŚĂŶĚĞů�ǀĂŶ�ŐĞƌĂĸŶĞĞƌĚĞ�ĂĂƌĚŽůŝĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ŝƐ�ǌŽǁĞů�ŶĞƩŽͲĞǆƉŽƌƚĞƵƌ�
ĂůƐ�ĚŽŽƌǀŽĞƌŚĂǀĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͘�KŶĚĂŶŬƐ�ĚĞ�ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ĞŶ�ƉŽůŝƟĞŬĞ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�
ǁĂƐ�ZƵƐůĂŶĚ�ŽŽŬ�ŝŶ�ϮϬϭϱ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�ĂĂŶǀŽĞƌůĂŶĚ�ǀĂŶ�ĂĂƌĚŽůŝĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ�
en -producten.

5.2.1   Consumptie van olie en gas door huishoudens

Ͷ

ͷ





ͺ

ͻ

ͼ

Bron: CBS, nationale rekeningen.
N.B. Olie en gas = ruwe olie, aardgas, aardgascondensaat, cokes en aardolieproducten.

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen Lopende prijzen

̹ͷͺ̹ͷ̹ͷ̹ͷͷ̹ͷͶ̹ͶͿ̹Ͷ;̹Ͷͽ̹Ͷͼ̹Ͷͻ̹Ͷͺ̹Ͷ̹Ͷ̹Ͷͷ̹ͶͶ̹ͿͿ̹Ϳ;̹Ϳͽ̹Ϳͼ̹Ϳͻ

% van totale bestedingen
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EĂĂƐƚ�ĚĞ�ƌĂĸŶĂĚĞƌŝũĞŶ͕�ĚĞ�ŐƌŽŽƚŚĂŶĚĞů�;ďůĞŶĚĞƌƐͿ�ĞŶ�ĚĞ�ƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĞ�ŬĞŶŶĞŶ�ŽŽŬ�ĚĞ�
ǀŝƐƐĞƌŝũ�ĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ǀĞƌǀŽĞƌƐƐĞĐƚŽƌĞŶ�ĞĞŶ�ƌĞůĂƟĞĨ�ŚŽŽŐ�ǀĞƌďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ƌƵǁĞ�ŽůŝĞ�ŽĨ�
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