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KWALITEIT VAN DE DATA IN ENERGIE IN CIJFERS 
 
 
De laatste jaren bestaat er veel belangstelling voor tijdreeksen met betrekking tot de ener-
gievoorziening. Dit is met name het gevolg van het feit dat beleidsmakers willen zien of 
hun beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van energiebesparing, werkelijk tot besparing leidt. 
Om dit te kunnen aantonen moeten  de reeksen betrouwbaar zijn. Helaas blijkt maar al te 
vaak dat gegevensbronnen niet meer beschikbaar zijn  of dat definities veranderen. Door-
gaans kan dan door het combineren van gegevens uit verschillende bronnen toch nog een 
redelijk betrouwbare reeks worden gevormd. 

Veel gegevens op onze website Energie in Cijfers (www.energie.nl) zijn afkomstig van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het verleden werden gegevens als hard-
copy gepubliceerd, maar sinds enige tijd kan op de website van het CBS (www.cbs.nl) 
gratis naar data worden gezocht worden via Statline. In onderstaand stuk wordt verwezen 
naar de hardcopy publicaties, bijvoorbeeld de Nederlandse Energie Huishouding 
(NEH),de Statistiek van de Buitenlandse Handel (SBH) en de Nationale Rekening (NR). 
 
Hierna volgt voor de verschillende data informatie over de totstandkoming van de tijd-
reeksen en de betrouwbaarheid van de data.  
 
 
Import en export van aardgas naar land van herkomst 
Gegevens over de herkomst van geïmporteerd aardgas zijn afkomstig van de Statistiek van 
de Buitenlandse Handel (SHB). Als aanvulling wordt het jaarverslag van de Gasunie ge-
bruikt. Tussen de gegevens in de NEH en de gegevens uit SBH blijken altijd verschillen te 
bestaan, als gevolg van definitieverschillen. 
 
Energiegebruik ‘Overige Afnemers’ 
In de NEH wordt, naast de afnemerscategorieën Industrie, Transport en Huishoudens, de 
categorie Overige Afnemers onderscheiden. Deze bestaat uit de groepen: 

• Landbouw (2002) en visserij (1998) 
• Winning van zand, grind, klei, zout e.d. 
• Bouwnijverheid (1999) 
• Handel (1992), reparatie en horeca (1994) 
• Vervoer, post en telecommunicatie (1994) 
• Financiële instellingen (1999) 
• Verhuur en zakelijke dienstverlening (1999) 
• Openbaar bestuur en sociale verzekering (1991) 
• Onderwijs (1997) 
• Gezondheids- en welzijnszorg (bejaardenzorg 2000, intramurale zorg 2000) 
• Milieudienstverlening, cultuur, recreatie. 
 
Bovenstaande lijst vermeldt tussen haakjes het jaartal waarin de meest recente waarne-
mingen in de betreffende groep hebben plaatsgevonden. Waarnemingen worden niet ieder 
jaar verricht. De gegevens voor de ontbrekende tussenliggende jaren worden geschat op 
basis van volumegrootheden, zoals bijvoorbeeld het aantal werknemers. 

Over het aardgas- en elektriciteitsverbruik van bovenstaande groepen zijn door het CBS 
gegevens gepubliceerd tot en met 1999. In sommige jaren bleken aanzienlijke statistische 
verschillen te bestaan. Met ingang van 1999 heeft het CBS de NEH zodanig aangepast en 
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verbeterd, dat er geen statistische verschillen meer zijn. Het is vooralsnog onduidelijk hoe 
het CBS in de toekomst zal omgaan met de genoemde gegevens. 

Een belangrijke groep is de Landbouw en Visserij. In het verleden werden gegevens voor 
deze groep uit de Landbouwtelling van het CBS gebruikt; het item energie werd daarbij 
niet jaarlijks maar om de vier jaar meegenomen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt 
van de gegevens die het LEI jaarlijks verzamelt via hun BINternet. Bovendien wordt in de 
Landbouwcijfers het verbruik van motorbrandstoffen voor mobiele voertuigen van loon-
bedrijven niet meegenomen, omdat deze op BINternet onder de indirecte energie valt 
(werkzaamheden via loonwerk). 
 
 
Verbruik Huishoudens per energiefunctie 
Het energieverbruik per  energiefunctie (ruimteverwarming, warm tapwater, etc.) in de 
sector Huishoudens is tot op heden steeds gebaseerd geweest op  de onderzoeken (enquê-
tes) van EnergieNed (BAK, BEK, BWK). Bij deze enquêtes heeft echter regelmatig her-
ziening van oudere verbruikscijfers plaats gevonden waardoor bestaande reeksen steeds 
moeten worden aangepast.M.i.v. 2001 worden BAK en BEK niet meer uitgevoerd, over 
het vervangende nieuwe onderzoek HOME wordt niet gerapporteerd. In de jaarlijkse pu-
blicatie Energie in Nederland worden de resultaten van dit onderzoek in de vorm van gra-
fieken getoond.. 
 
 
Prijs van aardgas en elektriciteit 

Nederland 
Tot op heden is door EnergieNed voor de gebonden afnemers  geïnventariseerd welke ta-
rieven voor aardgas en elektriciteit worden gehanteerd door de verschillende distributie-
bedrijven; hierbij wordt onderscheid  gemaakt naar verschillende categorieën van afne-
mers. Het CBS publiceerde deze gegevens via de Energiemonitor. Deze publicatie is in-
middels stopgezet, maar de gegevens kunnen nu worden gevonden op de website van het 
CBS. 

Voor de vrije afnemers van aardgas is het tarief van  Gasunie bekend.Daarbij wordt on-
derscheid gemaakt naar de omvang van de afname op jaarbasis. Voor elektriciteit zijn de 
gegevens niet bekend, omdat de gehanteerde tarieven niet openbaar zijn. 
 
Europa 
Voor de tarieven van aardgas en elektriciteit in de landen van de EU houdt Eurostat elk 
half jaar een enquête. Dit resulteert in een publicatie met de tarieven van aardgas en elek-
triciteit, die in de verschillende plaatsen in Europa worden gehanteerd, naar afnamecate-
gorie. Deze categorieën worden in Nederland ook gebruikt door EnergieNed en het CBS. 
Het enige punt is dat geen integrale waarnemingen worden verricht, maar slechts  een be-
perkt aantal distributiebedrijven betreft. Verder zijn BTW en heffingen te onderscheiden. 
Wel zijn de prijsontwikkelingen te volgen via beursgegevens over verhandelde gas en 
elektriciteit. 
 
Wereld 
Via de International Energy Agency (IEA) zijn gegevens beschikbaar over prijzen van 
aardgas en elektriciteit wereldwijd. Bovendien worden de gangbare prijzen voor oliepro-
ducten en steenkool getoond. 
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Steenkool 
Voor de hoeveelheden ingevoerde en verbruikte steenkool wordt volledig uitgegaan van 
de NEH. Voor gegevens over de landen van herkomst werd tot 2001 gebruik gemaakt van 
de gegevens afkomstig van het Gemeenschappelijk Kolenbureau Elektriciteitsproductie-
bedrijven (GKE).thans wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS. Hierbij moeten 
echter wel verschillen in acht worden genomen: het GKE verstrekt gegevens over hun ‘ei-
gen import’, het CBS over het totaal voor Nederland. 

De in- en uitvoerstatistiek van het CBS publiceert niet alleen hoeveelheden steenkool 
maar ook de waarde, zodat de prijs kan worden afgeleid. Op incidentele basis kan het blad 
Schuttevaer een idee geven over de prijs per ton voor het vervoer te water van steenkool. 
 
 
Capaciteit en productie van raffinaderijen 
De capaciteit van de raffinaderijen in Nederland wordt jaarlijks gepubliceerd door het Oil 
& Gas Journal. Daarbij wordt ook het type proces voor verwerking gepubliceerd. Overige 
gegevens over productie etc. zijn te vinden in de NEH en op de website van het CBS. 
 
 
Verkeer en vervoer 

Algemeen 
Bij transport zijn er twee manieren om het verbruik vast te stellen: of via de afzet van 
olieproducten en andere energiedragers in Nederland, of via de transportprestatie van di-
verse vervoermiddelen in combinatie met hun specifiek verbruik per km. De laatste me-
thode levert het verbruik op Nederlands grondgebied maar is bewerkelijker om te bepa-
len.Tot voor kort kon voor de opsplitsing van gegevens over verkeer en vervoer naar 
enerzijds personen- en vrachtvervoer, en anderzijds naar spoor en water, gebruik worden 
gemaakt van RIVM-gegevens die werden bepaald in het kader van de Milieubalans. Dit 
gold zowel voor de vervoersprestatie als het energieverbruik. Thans zijn de meeste basis-
gegevens te vinden op de internetsite van het CBS en het MilieuCompendium van het Mi-
lieu en Natuur Planbureau.. 
 
Specifiek brandstofverbruik personenauto’s 
Gegevens over het specifieke brandstofverbruik van personenauto’s ontbreken. Soms zijn 
er cijfers beschikbaar via de Association de Constructeurs Européene d’Automobiles 
(ACEA). 
 
Vervoersprestaties 
In het algemeen is het niet eenvoudig de vervoersprestatie van verkeer en vervoer te  be-
palen, vooral als het gaat om de prestatie binnen de landsgrenzen. Het verzamelen van de 
juiste cijfers is zeer bewerkelijk. Tot 2000 werd uitgegaan van de aanpak in het RIVM-
rapport  ‘Verkeer en Vervoer in de Milieubalans’. De meer actuele  gegevens zijn via de 
website van het CBS opgevraagd en aangevuld met gegevens uit het MilieuCompendium 
van het Natuur en Milieu Planbureau.. 
Brandstofverbruik elektriciteitscentrales 
De efficiency van centrales werd in het verleden afgeleid uit gegevens van de SEP (Sa-
menwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven); sinds de liberalisering van de energie-
markt zijn geen gegevens meer beschikbaar over inzet van, en productie door, centrales 
met een bepaald type energiedrager(kolen, uraan, aardgas, etc.). 
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Het totale verbruik per brandstof van de centrale en decentrale opwekking  wordt wel ge-
geven in  de energiestatistieken van het CBS. Maar er wordt niet getoond hoeveel elektri-
citeit er bijvoorbeeld met alleen kolen is opgewekt, dit vereist inzicht in de inzet en pro-
ductie van de specifieke centrales. In een aantal gevallen kunnen de gegevens worden ge-
vonden in de Milieujaarverslagen. Helaas worden deze detailgegevens niet voor alle cen-
trales gepubliceerd. 
 
 
Opgesteld vermogen WKK-installaties 
Het CBS heeft voor een reeks van jaren de gegevens over opgestelde wamtekrachtkoppe-
ling (WKK)eenheden verzameld  in een database waaruit geput kan worden. Daarbij zijn 
in de loop van de jaren de definities veranderd, wat met name de ondergrens van het ver-
mogen betrof. Sinds 1998 wordt de database  min of meer als compleet beschouwd. 
 
 
Herkomst van geïmporteerde elektriciteit 
Het CBS publiceert de hoeveelheid elektriciteit die wordt geïmporteerd in, en geëxpor-
teerd vanuit, Nederland. Er zijn echter indicaties dat de statistiek voor in- en uitvoer niet 
volledig zou zijn, wat het des te moeilijker maakt na te gaan waar de elektriciteit vandaan 
komt..TenneT is een bron van informatie.  
 
 
Emissies 
Voor gegevens over de emissies die een rol spelen t.a.v.  klimaatverandering en verzuring 
wordt gebruik gemaakt van de Milieubalans een jaarlijkse publicatie van het Milieu en 
Natuur Planbureau Voor informatie over de totstandkoming en betrouwbaarheid van de 
cijfers wordt verwezen naar dm.milieumonitor.net. 
 
 
Duurzame energie 
De gegevens over duurzame energie zijn  te vinden op Statline van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 
 
 
BNP, Toegevoegde waarde, Consumptieve bestedingen 
De publicatie Nationale Rekeningen(?) van het CBS bevat economische gegevens zoals 
productiewaarden, toegevoegde waarden, consumptieve bestedingen en arbeidsvolume. 
Helaas geldt ook voor deze gegevens dat er trendbreuken zijn geweest in de tijdreeksen, 
zoals bijvoorbeeld in 1995. Door de afdeling Nationale Rekeningen van het CBS zijn  
reeksen vanaf 1987 beschikbaar gesteld in  standaardformaat, zowel  in lopende prijzen 
als  in constante prijzen. Bovendien wordt, in het kader van internationale afstemming, de 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen ook vermeld in constante prijzen. 
 
 
Verkoop en bezit van spaarlampen 
Gegevens over verkoop en bezit van spaarlampen zijn tot 2001 afgeleid uit het jaarlijkse 
MAP-verslag van de distributiebedrijven (EnergieNed). Aangezien de MAP beëindigd is, 
moet naar een nieuwe bron worden uitgezien. In de laatste versies van BEK komt de pene-
tratiegraad van spaarlampen voor, wellicht kan de reeks via ander onderzoek (bijvoor-
beeld HOME) worden voortgezet. 
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Penetratie van isolatie 
In de MAP-verslagen werd eveneens aangegeven in welke mate isolatiemaatregelen in 
woningen zijn aangebracht. In de publicatie Energie in Nederland van EnergieNed komen 
grafieken voor waaruit de veranderingen in penetratie blijken. 
 
 
Verkoop van CV-ketels 
Ook de verkoop van HR-ketels werd in de MAP-verslagen getoond. Nu de MAP is beëin-
digd, moet naar een andere bron worden gezocht. In BEK werd de penetratie van HR-
ketels gegeven waarbij werd uitgegaan van bewerkte CBS-gegevens. Uit de jaarlijkse ver-
anderingen zou mogelijk het verkochte aantal kunnen worden afgeleid. 
 
 
Prijzen van motorbrandstoffen 
Voor het maken van de grafieken is uitgegaan van de site van Shell waarop de adviesprij-
zen worden getoond, alsmede de prijsopbouw. 
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