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Nr. 461  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 juni 2016 

In het Algemeen Overleg Energie van 20 april jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 
254) heeft het lid Wassenberg, (PvdD) een artikel in Trouw van die dag 
aangehaald, waarin werd gesteld dat, omdat elk olieveld uniek is qua 
samenstelling, het mogelijk moet zijn om uit te zoeken wat de herkomst 
van ruwe olie is. Op die manier zou te achterhalen zijn of in Nederland olie 
of benzine uit het ISIS-gebied wordt gebruikt. Tijdens het AO heb ik 
toegezegd te zullen bezien wat de praktische mogelijkheden zijn. Hierbij 
geef ik invulling aan deze toezegging. 

Het onderwerp transparantie in de brandstofketen is meermalen in uw 
Kamer aan de orde geweest. Naar aanleiding van de motie Vos over dit 
onderwerp (Kamerstuk 33 834, nr. 17) heeft Ecorys in opdracht van het 
kabinet onderzoek uitgevoerd naar deze transparantie. Het onderzoek is 
uw Kamer bij brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
van 30 juni 2015 mede namens mij aangeboden (Kamerstuk 30 196, nr. 
347). Eén van de conclusies is dat op basis van de handelsnaam de regio 
van herkomst van ruwe olie bekend is tot aan de raffinaderij, maar niet 
«meereist» door de verdere keten. De exacte bron (welk olieveld) is niet 
bekend. Van geïmporteerde brandstoffen en halffabricaten is niet te 
achterhalen uit welke ruwe olie ze zijn vervaardigd. Deze informatie wordt 
niet meegeleverd door de verkoper aan de koper. Kortheidshalve verwijs 
ik voor meer achtergrondinformatie naar genoemde brief en het daarbij 
gevoegde rapport. 

Ten aanzien van de olieproductie in het ISIS-gebied merk ik nog wel op 
dat bekend is dat die lokaal verhandeld, geraffineerd en ook grotendeels 
lokaal verbruikt wordt. Verder bestaat over de productie van olie in het 
ISIS-gebied weinig betrouwbare informatie. Bovendien is aan verandering 
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onderhevig welke gebieden en welke installaties door ISIS worden 
gecontroleerd, waardoor het des te moeilijker is vast te stellen wanneer er 
sprake is van ISIS-olie of daaruit geproduceerde producten. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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