Wettenkaart brandstoffenmarkt
IMO-regels

De internationale maritieme organisatie (IMO) regelt de kwaliteit van brandstoffen voor zeevaart
Schepen mogen geen brandstof gebruiken met een te hoog zwavelgehalte.

ICAO-regels

De burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) stelt regels voor uitstoot van vliegtuigen
Het Carbon Offsetting and Reduction Scheme (CORSIA) richt zich op verlaging van CO2-uitstoot door internationaal vliegverkeer.
Vliegtuigmaatschappijen die van en naar de EU vliegen zijn verplicht ‘carbon credits’ te hebben voor hun uitstoot.

IEA-Verdrag

Het internationaal energie agentschap (IEA) verplicht Nederland strategische olievoorraden aan te houden
Nederland houdt als lidstaat een verplichte olievoorraad aan vergelijkbaar met ten minste negentig dagen aan olie-import.

Verordening uitstootrapportage

Verordening
ETS luchtvaart

De Monitoring- en Rapportageverordening verplicht tot rapportage over schepen en vliegtuigen
Luchtvaartmaatschappijen en rederijen zijn verplicht uitstoot te registreren en te rapporteren.

De verordening verplicht tot gebruik van uitstootrechten voor Europese vluchten
Vliegtuigmaatschappijen die binnen de EU vliegen zijn verplicht uitstootrechten te hebben onder het emissiehandelssysteem (ETS).

Het Besluit energie vervoer regelt het gebruik van hernieuwbare energie voor vervoer
Aanbieders van transportbrandstoffen zijn verplicht het percentage hernieuwbare energie jaarlijks te verhogen, zoals door
bijmenging van biobrandstoffen in benzine en diesel (uitwerking richtlijn hernieuwbare energie, RED).

Wat regelen
de belangrijkste
wetten voor de
brandstoffenmarkt?

Wet milieubeheer

De wet regelt de kwaliteit van transportbrandstoffen en stelt eisen aan het werken met brandbare vloeistoffen
Alle transportbrandstoffen moeten aan Europese kwaliteitsstandaarden voldoen (uitwerking brandstoffenkwaliteitsrichtlijn).
Bedrijven die vloeibare brandstoffen verwerken of opslaan moeten aan voorschriften voldoen.
De wet regelt de verplichting voor raffinaderijen om uitstootrechten te hebben
Raffinaderijen vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en moeten beschikken over rechten voor hun uitstoot.

De wet regelt de eisen die in Nederland gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Wet vervoer
gevaarlijke stoffen

De eisen zijn van toepassing op vervoer via land, spoor en water.

De wet regelt de organisatie en financiering van reserve voorraden aan olie en transportbrandstoffen

Wet voorraadvorming
aardolieproducten

Gebruikers van olie(producten) betalen een vaste bijdrage (voorraadheffing) om voorraadvorming te bekostigen.
Een door de staat aangewezen onafhankelijke organisatie (COVA) organiseert het grootste deel van de strategische olievoorraden.

De wet regelt de afdracht van accijns op het gebruik van fossiele transportbrandstoffen
Gebruikers van transportbrandstoffen benzine, diesel en lpg betalen accijns bij aankoop.
De accijnstarieven verschillen per brandstofsoort en gebruiksgroep.

Wet op de accijns
De Belastingwet regelt de belastingen op brandstoffen

Wet belastingen
op milieugrondslag

in opdracht van:

www.energieinnederland.nl/zwe

Gebruikers betalen kolenbelasting bij verbruik van kolen en soortgelijke brandstoffen.
Het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie en als grondstof is uitgezonderd van de belastingplicht.

Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste wetten voor de brandstoffenmarkt. De brandstoffenmarkt kent een sterk internationaal karakter. Dit is terug te zien in de
internationale en Europese wet- en regelgeving. Europese Verordeningen zijn direct van toepassing op bedrijven, overheden en consumenten in Nederland en laten
we hier dus zelfstandig zien. Richtlijnen worden eerst omgezet in nationale wetgeving en tonen we hier dus in de nationale wetten. Belangrijke richtlijnen zijn die
over gebruik van hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, RED-richtlijn), over kwaliteit van brandstoffen (brandstofkwaliteitsrichtlijn, FQD) en over het
emissiehandelssyteem (ETS). Deze zijn grotendeels omgezet in de Wet Milieubeheer. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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