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Grondstofproducent

Grondstofproducenten winnen energiedragende grondstoffen uit de ondergrond

Producenten halen ruwe olie uit olievelden en kolen uit kolenmijnen.
Grondstofproducent

Grondstofproducenten maken hernieuwbare grondstoffen

Producenten produceren biologische grondstoffen, zoals reststromen van landbouwgewassen of houtsnippers.
Transporteur Transporteurs vervoeren grondstoffen in grote hoeveelheden
Transporteurs gebruiken schepen of pijpleidingen om grote hoeveelheden grondstof te verplaatsen.
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Brandstofproducent

Brandstofproducenten maken met raffinage brandstoffen geschikt voor eindgebruik

Raffinaderijen maken gebruiksproducten uit ruwe olie, zoals benzine, diesel of kerosine.

Fysieke domein

Brandstofproducent

Brandstofproducenten maken hernieuwbare brandstoffen

Producenten maken biobrandstoffen uit een grote diversiteit aan biologische grondstoffen, deels uit reststromen.
Producenten maken op kleine schaal synthetische brandstoffen op basis van elektriciteit, zoals synthetische kerosine.
Opslagaanbieder Opslagaanbieders bieden opslaglocaties voor grond- en brandstoffen
Opslagaanbieders hebben specifieke opslagmogelijkheden voor grond- en brandstoffen, zoals ruwe olie, benzine of kolen.
De opslagaanbieder mengt de brandstoffen tot een eindproduct in opdracht van een handelaar.
Distributeur Distributeurs vervoeren brandstoffen naar grootverbruikers en tankstations voor kleinverbruikers
Distributeurs vervoeren brandstoffen als gebruiksproduct, zoals met tankwagens naar het tankstation.
Het tankstation vervult de laatste stap in de distributie naar eindverbruikers.
Verbruiker

Verbruikers kopen brandstoffen voor consumptie- of productiedoelen

Verbruikers kopen brandstoffen bij een verkoper naar keuze.
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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste rollen op de brandstoffenmarkt. Met rollen bedoelen we een samenhangende set aan activiteiten en verantwoordelijkheden op de
brandstoffenmarkt die veelal ook in wet-en regelgeving is vastgelegd. Al deze rollen kunnen door een afzonderlijke speler worden ingevuld. Eén partij kan (vrijwel)
alle rollen in eigen hand hebben, bijvoorbeeld in een ‘verticaal geïntegreerd oliebedrijf’ zoals BP of Lukoil. Maar deze rollen kunnen ook ieder voor zich door een
andere partij worden ingevuld. Handelaren vormen de motor in de voortstuwing van de brandstoffenketen. Zij kopen transport in, organiseren raffinagecapaciteit
en geven opdracht tot het mengen van uiteindelijke brandstoffen. 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 op
een aparte kaart beschreven en rekenen we niet tot de brandstoffenmarkt. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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Handelaar Handelaren verbinden vraag en aanbod
Handelaren zijn actief in de hele keten, van het begin, zoals bij ruwe olie, tot het eind, zoals bij benzine.

Marktdomein

Beurs De beurs is het handelsplatform voor handel in grondstoffen en brandstoffen
Handel op de beurs is anoniem, de beurs dient als ‘tegenpartij’, waardoor vragers en aanbieders geen directe relatie hebben.
Op de beurs worden brandstoffen verhandeld in gestandaardiseerde producten, met kenmerken zoals leveringstermijn en kwaliteit.
Ruwe olie wordt als grondstof verhandeld op beurzen wereldwijd, hieruit komt de olieprijs tot stand.
Verkoper Verkopers leveren brandstoffen aan verbruikers
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Verkopers sluiten het koopcontract met verbruikers.

Politiek en beleid Beleidsmakers en de wetgever ordenen de brandstoffenmarkt
De Europese Unie maakt regels voor kwaliteit en verduurzaming van brandstoffen.
Het ministerie van IenW is hoofdverantwoordelijk voor nationale wet- en regelgeving voor de brandstoffenmarkt.
Toezichthouder Toezichthouders zien toe op naleving van wet- en regelgeving door spelers
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de kwaliteit, duurzaamheid en milieu-effecten van brandstoffen.
De Nederlandse emissie-autoriteit (NEa) ziet toe op het verplichte aanbod aan hernieuwbare energie voor vervoer.
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de veiligheid en milieu-effecten bij oliewinning in Nederland.
Kennisorganisatie Kennisorganisaties werken aan ontwikkeling van nieuwe kennis en verspreiding van kennis

Systeemdomein

Kennisontwikkeling vindt deels plaats door publiek-private samenwerking, via de Topsector Energie.
Kennnis wordt deels privaat ontwikkeld door commerciële partijen in de brandstoffenmarkt.
Branche-organisaties

Branche-organisaties vertegenwoordigen partijen op de brandstoffenmarkt

Branche-organisaties vertegenwoordigen opvattingen, ideeën en belangen van partijen.
Branche-organisaties spreken met elkaar, beleidsmakers en toezichthouders over ordening van de markt.
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