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Kerncijfers 2021
Verbruik brandstoffen haalt vrijwel opnieuw het niveau van pre-Covid
periode. Rusland in 2021 belangrijkste aardolieleverancier voor België.
Het verbruik van brandstoffen in ons land heeft zich na de Covid-periode van 2020 (lockdown)
hersteld om opnieuw het niveau van 2019 te benaderen. Dit verbruik was bestemd voor de
transportsector (55%) maar ook voor de petrochemie (45%). Ten slotte blijven energieproducten op
basis van petroleum met 38% veruit de belangrijkste energiebron voor de primaire
energieconsumptie in ons land gevolgd door aardgas en kernenergie. De accijnsontvangsten voor de
overheid bereikten eind 2021 weer het niveau van de afgelopen jaren: 5,44 miljard euro (6,6 miljard
euro BTW inbegrepen). Ten slotte, ook in 2021 was Rusland met 29% de belangrijkste
aardolieleverancier voor ons land.

Primaire energieconsumptie
Energieproducten op basis van petroleum blijven veruit de belangrijkste energiebron in de
primaire energieconsumptie in België. Ze vertegenwoordigden 38,2% van de primaire
energieconsumptie gevolgd door aardgas (29,5%) en kernenergie (16%)1.
Productie raffinaderijen België
De totale productie van de raffinaderijen in ons land daalde t.o.v. 2019: van 35,2 miljoen ton in
2019 naar 30,7 miljoen ton in 2021. Deze daling is het gevolg van de hogere beschikbare stockage
als gevolg van de daling van het verbruik tijdens het 2020 Covid jaar.
47% van de totale productie is diesel, benzine is goed voor 11%.

Verbruik brandstoffen België
Het totale binnenlandse verbruik van afgewerkte producten vond het niveau van 2019 terug.
Diesel was goed voor 44% van het totale verbruik, gevolgd door nafta en lpg (34%, grondstof voor
de petrochemie) en benzine (9%).
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Cijfers van FOD Economie

Verbruik per sector: 55% van het verbruik was bestemd voor de transportsector (wegvervoer en
luchtvaart), 45% als grondstof voor de petrochemie (voor de productie van een brede waaier aan
producten zoals kunststoffen voor uiteenlopende sectoren).

Verbruik per type brandstof: In het segment transportbrandstoffen vertegenwoordigde diesel
vorig jaar 75% van het totale verbruik (Benzine 95 E10 was goed voor 20%)

Aandeel biobrandstoffen: De ondernemingen uit de sector komen de Europese
bijmengingsverplichtingen (biocomponenten) na. Voor benzine is dit voornamelijk met inbreng
van ethanol, voor diesel met inbreng van fame2. Het volume biocomponenten diesel daalt omdat
sommige componenten dubbel mogen worden geteld om de verplichting na te komen.

(1) Voorlopige cijfers

Invoer aardolie: land van herkomst
De invoer van ruwe aardolie daalde in 2021 met 17% t.o.v. 2019 omdat door de Covid-periode de
stockvoorraden vrijwel vol waren en er dus minder moest worden ingevoerd. De aardolie die in ons
land aangevoerd wordt om in de raffinaderijen te worden verwerkt, komt uit diverse werelddelen. Bij de
importlanden kwam Rusland als eerste met 29% gevolgd door Noorwegen (17%) en Kazachstan (13,6%).
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Fatty Acid Methyl Ester

Accijnsontvangsten overheid
De accijnsontvangsten van de overheid op brandstoffen bereikten eind 2021 terug het niveau van de
afgelopen jaren. De overheid inde vorig jaar in totaal 5,44 miljard aan accijnzen wat 6,6 miljard euro
btw inbegrepen is 3.

De kerncijfers 2021 van Energia zijn terug te vinden op : https://www.energiafed.be
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Bij de berekening van de totale inning moet de btw op de andere elementen van de prijsbepaling (productprijs, distributiemarge) worden
toegevoegd.

Een sector in transformatie om diverse energie-oplossingen aan te bieden
Om de klimaatdoelen en de energietransitie naar een koolstofarme maatschappij waar te helpen
maken, vormen de leden van Energia zich om tot multi-energie actoren en werken ze aan de
technologische oplossingen van morgen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en het
aanleveren van koolstofarme energie-oplossingen staan daarbij centraal.
De energietransitie vereist de inzet van alle duurzame alternatieven, waaronder hernieuwbare en
koolstofarme brandstoffen. Deze worden onmisbaar in de lucht- en scheepvaart en in het
vrachtwagentransport, waar alternatieven moeilijker zullen doorbreken. In het segment
personenwagens zullen ze een belangrijke rol blijven spelen om het huidige en toekomstige
wagenpark snel te helpen vergroenen, naast de geleidelijke uitrol van elektrische wagens.
De raffinaderij van de toekomst, met haar technologische knowhow, zal steeds meer gebruik maken
van nieuwe grondstoffen, zoals hernieuwbare en gerecycleerde energiebronnen, alsook afgevangen
CO2 en dit geïntegreerd in een cluster van industrieën en in synergie met andere sectoren. Ook de
grondstoffen die de raffinaderijen in ons land aan de petrochemische sector leveren zullen steeds
meer van gerecycleerde of hernieuwbare oorsprong zijn.
Ook de tankstations van morgen zullen op termijn evolueren naar multi-energie en service hubs met
een aanbod van zowel conventionele als hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen, laadpalen
voor elektrische wagens (reeds aanwezig op talrijke tankstations) en andere energievormen. Meer
info op: https://www.energiafed.be/nl/energietransitie
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