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Geldstromenkaart brandstoffenmarkt

Over deze kaart
Deze visualisatie en kaart laten de belangrijkste geldstromen zien in de Nederlandse brandstoffenmarkt. De kaart beschrijft wie wat betaalt. De visualisatie en kaart 

beperken zich tot de belangrijkste exploitatiestromen. Investeringen, innovatiegelden en de geldstromen richting toeleveranciers zijn hier buiten beschouwing gelaten. In 
deze kaart gebruiken we een brede afbakening van brandstoffen, waaronder olie, biomassa, hernieuwbare brandstoffen en kolen. Het grootste deel van het gebruik van 

brandstoffen bestaat uit olie en daaruit afgeleide producten. De aardgasmarkt staat in een aparte kaart beschreven en rekenen we niet tot de brandstoffenmarkt.  
De nummers in de kaart corresponderen met de geldstromen in de visualisatie. Deze visualisatie en kaart zijn onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 
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Verbruikers betalen hun brandstoffenrekening aan de verkoper ❶

De rekening bevat de verschuldigde accijns op de brandstof en btw. 

Verkopers betalen handelaren voor brandstoffen ❷ 

Verkopers betalen handelaren voor de inkoop van brandstoffen.

Verkopers dragen btw af aan de overheid ❸ 

Verkopers betalen de overheid btw over de verkochte brandstof.

Handelaren betalen producenten voor grondstoffen ❹

Handelaren kopen grondstoffen in, direct of via de beurs, bij de grondstofproducenten.

Handelaren betalen transporteurs en opslagaanbieders voor transport en opslag ❺

Handelaren kopen opslag- en transportcapaciteit in om grondstoffen en brandstoffen te vervoeren en op te slaan.

Handelaren betalen de brandstofproducent voor verwerking van grondstof naar brandstof ❻

Handelaren kopen verwerkingscapaciteit in bij brandstofproducenten voor de productie of kopen brandstoffen in.

Handelaren betalen distributeurs voor distributie van brandstoffen ❼

Handelaren kopen distributiecapaciteit in om brandstoffen te vervoeren naar verkopers.

Handelaren betalen de overheid accijns over de door hen verhandelde brandstof ❽ 

Accijnzen worden afgedragen na het verlaten van een ‘accijnsgoederenplaats’, door de partij met vergunning hiervoor.

Brandstofproducenten betalen de grondstofproducenten voor inkoop van grondstoffen ❾

Brandstofproducenten kopen rechtstreeks grondstoffen in bij de grondstoffenproducent.

Brandstofproducenten betalen voor hun CO2-uitstoot

Brandstofproducenten die CO2 uitstoten en vallen onder het EU emissiehandelssysteem kopen op de beurs CO2-emissierechten.❿
Brandstofproducenten die CO2 uitstoten en vallen onder de nationale CO2-heffing betalen voor hun uitstoot aan de overheid.⓫
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