
De Belgische 

petroleumsector 

in 2019

De ra�naderijen in België produceerden in 2019 iets meer dan 35 miljoen ton 
verwerkte petroleumproducten. Dit is een stijging van 2,8% t.o.v. 2018. De 
productie van benzine en diesel is licht gestegen terwijl die van residuele 
stookolie een daling kende (zie bijlage 2). Binnen de totale productie 
petroleumproducten uit onze ra�naderijen werd voornamelijk diesel/gasolie 
(42%) geproduceerd, gevolgd door benzine en stookolie (beide 13%).
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Tewerkstelling: 6.411 personen
Netto productie afgewerkte producten: 35 Mio ton (+2,8% 
vs 2018)
Aandeel petroleum in primaire energieproductie : 41,8%
Accijnsontvangsten overheid op brandstoffen: 5,64 
milliard €

Binnenlands verbruik per sector

58,5% van het binnenlands verbruik 
van petroleumproducten (exclusief 
stookolie) was bestemd voor het 
transport en 41,5% als grondstof 
voor de petrochemische sector.

De cijfers van de Belgische petroleumsector in 
2019 tonen aan dat petroleumproducten een 
belangrijke rol blijven spelen om de 
energiebevoorrading en de toelevering van 
grondstoffen voor de petrochemische 
industrie in ons land te verzekeren.
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Binnenlands verbruik
Het totale verbruik van transportbrandstoffen in België 
bedroeg in 2019 10.304.540m³, quasi stabiel t.o.v. 2018. 
Het kent door de jaren heen weinig verandering: het 
verbruik in 2019 bevindt zich op hetzelfde niveau als in 
2010. 58,5% van het binnenlands verbruik van 
petroleumproducten (exclusief stookolie) was bestemd 
voor het transport en 41,5% als grondstof voor de 
petrochemische sector

Aardolie: land van herkomst
De aardolie die in ons land aangevoerd wordt om in 
de raffinaderijen te worden verwerkt, komt uit 
diverse werelddelen. Bij de importlanden komt 
Rusland als eerste met 32% gevolgd door het 
Midden-Oosten met 23% (15% vanuit Saoedi-
Arabië), de Noordzee (14%) en Afrika (Nigeria) met 
11%. In totaal komt 35% van de ingevoerde ruwe 
aardolie uit de OPEC-landen.
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